
~"I~~! PAGAMOS BONS PREeOS 
POR 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somos a maior casa filaUlica da America. estamos cons

tantem.nt. a comprar 9randes quantidadas de selos da todas as 
parte' do mundo. Actualmente. .stamos particula.m.nte int •• enados 
.m comprar: 

• SILOS 1M dillS. De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incnmplptll~. novlis ou u!ladas. 

• !lILOS ISOLADOS I Varied adell baratas e atractlvas. 
• 'ACOTIS. Felt08 culdad08amente. com sel08 perfeltos. 

• GIANDIS QUAMTIDADES 1 IISTOS DE .STOCkS. de todos os g~neros. 
• MISTUIA (AO QUILO) sabre popel. 
• 'AlA 0 MOSSO MIGOCIO 01 I"ALHO. tambllm desejamno romprar quanttJade 

mals p p.quen .. s de se10& em s~rle8. de preco mt!dlo e mals elevRdo. 
__ Oueira mandar-nos a sua lis fa de olerias. que merecera a nossa pron-
....,. fa e cuidadosa afen,'o. 

GI.TIS, A 'IDIDOI A no ••• nov. lI.t. da compr ••• 
• Os mplhores precos por s"los dOlO EstadoB Unldos e CanadA. 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

H. E. HARRIS & C.o 
10STON 17, Mus. U.S.A. fe.egr.mas: HARRISCO BOSTON 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;:AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.'-Dt.' - LlSBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND!;NCIA: APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE- Ter'iss e Sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e S.lbados, das 16 as 20 hora, 

CATEGORIA DE SCCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO: 

Oontinente (excepto Lisboa) llhas e Provinclas Ultramarinas 

Efe~tivos ...... ....... 60$00, por ano } ou equivalente em moeda local 
JUnlores ............... 30$00, por ana 

Brasil ....................................... Cr. $30, por ano 
LISBOA - Efectivos. ......... 10$00, por mes; J uniores ......... 2$50, por mes 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQl)E, VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SoCIOS JUNIORES .OS MENORES DE 21 AN OS 

AGENTES DO CLU6E FIL4 TELICO DE PORTUGAL 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp 
C. P. 43 - Macau. - Domingos Fernandes - Secretary 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenco Catholic Book Crusad - 7 Haveleck 

de Gouveia - Rua das Dificuldades. 
28-30. 

S TOM:£ - Henrique-Vidal de L. A. Corte 
Real. 

Road. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sat'ramento 20-
Calif6rnia. 

( 

PAULO JORGE BRAs KR\JGER 
Av. Brasilia. ;J. 1,· Esq. 

AIIELAC;AO 268:5 ~CAvtM 
_PORTU~A 

fABRleA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.dere .. o telegrafico: LUSITANA Telefone n.· 10 - VALEN<;:." 

- DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENQA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado. e todos os artigos de 
borracha em geral 

hlp6 l ito 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEmAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS «MARMONIER» 
I'RENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

, , 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 E 53 PORTUGAL 

\~ __________________________________________________________ -J) 
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,': ·Sabe que] ---
* 0 artista de cinema Yul Brynner tern 

uma esplendorosa col~ao com selos 
das Organiza~Oes I'lltemacionais, Sociedade 
das Na~5es, O.N.U., etc. 

* Nas «Brasiilanas." esUio inaluidos d?i~ 
canimbos mecrullcos portugueses, UtilI

zaJaos no escrit6rlo do Brasil em Lisboa, 
eom os dizeres «Visite 0 Moseu de Arte Mo
derna do R:io de JaneiJro» e «Brasilia, Marca 
de uma nova civiliza~ao - Palacio do Con
gresso, Nacionall". 

* Na serle dos ~os com motivos tall!-i-
nOs de Espanha, encontm-se uma vane' 

dade no selo de taxa de 15 cts., que consta 
de uma linha branca (sem illIpressao de 
tinta) vertical, no ICaIllto superior direito 

* A Federa~ao das Sociedades Filatelicas 
Francesas inclui 326 sociedades e 143 

see~5es locals. 

* 0 33." Cong'I'esso Nacional da Federa~ao 
das Sociedades Fhlatelicas Francesas, 

reaJlizado em Dezemhro 1959/Janeir6 1960, 
teve a presen~ do chefe de Gabinete do 
Mj,nistro dos Correios e Telecomunica~Oes, 
que abordou 0 problema das rela~Oes en
tre a Federa~ao e os P.T.T., sublinhando 0 

pa.pel que cabe a Comis.sao Consultiva dos 
Selos, na qual a filatelia esta representada. 

* Com vista aos colecoionadores de fla·· 
mulas iJl'l.lSliI'aIdas, que sao em grande 

nllinero ern Fran~, 0 presidente da Fe~ 
ra~ao das Sociedades Filatelicas Francesas 
pede a optn<iiio de todos esses coleccionado
res sobreas dimensOes a adoptar no futu
ro, para 0 reeoI'te dos earimbos c: respecti· 
vos selos . As ,dJi.m.ens5es estao a oscilar en
tre 4Ommxl00mm. e 45rrun.X9Omm. Estas 
medidas estao a ser tomadas pelos colee-

ATEN~A.O 
Tenho a venda por pre!lOB multo em 

conta todas as s4!r1es de Ghana e Na
!lOes Unldas, novas. 

PeQam lIstas de pre!lOB. 

CARLOS PIREIRA - Ru. d. Quel
m.d. de Clm., H.· 13, Funchel, 
M.delre. 

cionadores em virtude da impossihilidade 
destes apresenta:rem uma col~iio homo
genea, e que inclua todas as ilamulas ate 
hoje emitidas. 

Urn bravo para esta Federa~aQ, que se 
ocupa e ,preocupa eom os probilemas da ft· 
latelia e dos ililatciistas. 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

EM EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E SePIA, TAMANHO 

INTERNACIONAL 

PEf;A, EM QUALQUER COMER

CIANTE, FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

TELEFONE 24072 

MUNFIL 
MUNDO FILATELICO 

SELOS PARA COLECf;AO 
MATERIAL FlLATELICO 

Calc;ada do Carmo. 25, s/loia, Esq. 

Sala 4 LlSBOA 

PAULO JORGE BRAs KRUGER 

~~lHlM ~~ ~W~[ fIl~lfll~~APt_~~VEM 
( ANO XIV N.· 111 SETEMBRO DE 1960 ] 

CRONICA DO 

XII 

Haitor Sanchal a Coronal Miraba8U Pontes 
Proximas 

Heitor Sanchez acaba deser eleito p re
sidente da Sociedade Filatelica Paulista. 

Quem nao eonheee este filatelista? 
Tem 50 anos de filaJtelia. e urn dos s6-

cios fulndadores, vivos, da agremia~iio fila
telica a que agora preside. Tomou parte 
active. ern todos os empreendimentos flla
telicos do Brasil. 

e conhecido no mundo inteiro. Exp5e 
e comparece, pessoalmente, em quase todas 
as eltpDsi<;5es internacionais, reaJ.izadas nes
tes Ultimos 15 alnOS: Buenos Aires, Nova 
Iorque, Lisboa, Madrid, Stockholm, Paler
mo, Oslo, Paris, Bnuelas, Monaco, Lima, 
e muit-as outraJS de que nao me lembro ou 
que nao sei, tiveram a presenc;;a de Heitor 
Sanchez. 

exposi~oes 

~------------- Por ---------
HUGO FRACCAROLI 

e urn filatelista de ra~. Coleociona tudo 
quanto e ' classico. Estuda e tern preferen
cia pelos nossos «olhos de cabra de cores". 
Pos.sui numerosas pe~ muito raras, e tern 
urn verdadeiro Museu de objectos e pe~as 
de exposi~s inteJ1nacionrus onde compa
receu. 

o sell espirito organizado e a sua rna
neira de trabaJlhar, diiO"l1oS a certeza de que 
muito lucranl. a filatelia paulista, e, conse
quentemente, a bI1aSiJeira. 

Heitor Sanchez, aos veteranos Niso , Via· 
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na, Hamar Bopp e Werner Ahrens, j1J.[lJtou 
novos elementos, como Heit.or Fenicio, Gau
cez Filh.o, John WilsDn e AlfredD Pereira 
Passos. Estes, corn t.oda a ceJ:!1:eza, viio aDS 
pol1cos substituir aqueles que ja deram 
muit.o a nossa filatelia, e t ern direitD a urn 
merecido descan~o. 

o mesmo se deu CDm .oGlube Filatelico 
d.o Brasil, que acaba de recDnduziT, por 
mais urn ;penDdo de dois amos, .0 CDWriel 
Mirabeau ,Pontes pa:ra a sua presidenoia. 
Bste, que escreve eslla, tamb6m foi recOlll
duzido a vice-presidenoia, e junto com al
guns 'veterailos, novos elementos foram cha
mados para completar a direct.oria: Cor.onel 
Milton. de Azeved.o, General ArnaldD Fran
~ Azurem Costa, etc. iDos veteranos, temos 
o Gilbert.o Henry William, Nelson Gama do 
Nascimento, Almirante Mario Fran!ta e J. 
PerlingeirD. 

TaIlI1:.o nD ruo como em Siio ,Paulo, esta
mos na fase de cOIIlquista de IIlOVOS ele
mentos, ,a fim de passax-lhes, num futuro 
prox.imD, a dtrec~iio da filatelia brasileira, 
e tud.o faz 'aoreditar que nesteano vamos 
ter intensas actividades em f1:od.os .os secto
res de nossa fila.telia. 

ND sect.or internacional, 'sera .0 mais mo
vimentadD, ate hoje. Vam.os comparecer em 
nada menos dD que tres exposi¢eg inter
nacionaLis. 

No que diz respeitD a BaJrCelDna e Lon
dres, ja tive a opDrtunidade de DOImar, 
e agora vou focalizar a !l:erceira exposi~iiD. 

Esta se rea1izara, de 10 a 17 de Setem
bro, em Buenos Aires, ;pr.omovida pela Fe-

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PRECOS 

do mercado, todo 0 material de Inte
resse para 0 neg6clo de exporta~l!.o, 
como Portugal e Ultramar, s~rles 
completas, novas ou usadas, seloEl no
vos esgotados nas agGnclas (Fauna 4 
Ags Peixes 16E, etc.), selos para pa
cotes, pacotes semiconteccionados. 

Otertas feitas sem indlca~llo de pre
CO nllo serio tomadas em considera
cllo. 

FREDERICO VILANI 
SELOS PARA COLECCOES 

Rue Remedia. a Lt.pe, 60 - LISBOA • 2 

PORTUGAL Tel, 685713 

deraci6n Argentina de Entidades Fillatelicas, 
sob .os auspicios da Secreta.ria de C.omuni
caciones de la Nacion, em comemoraCiio e 
CDmD parte d D prDgmma dos festejos do 
Sesquicentenano da iRevDlu~iiD de Mayo. 
ComD se vI!, sera uma exposi~iiD Dncial, 
prDm.ovida pelD govem.o argentinD. 

A rfdlatelia b,rasileira tern .obriga~Oes ;para 
com a Argentina. Sempre tirvemos 0 roais 
completD apoi.o dos a.I1gentinos, nos noss.os 
empreendiment.os filatelicos. Vamos, pois. 
corresponder a.o que recebemDs, e ,tenho a 
cemeza de que vamos comparecer em mas
sa, nao somente nD que ,diz respeito a exibi
~ii.o de CD1ecc5es, com.o tamb6m nD compa
reoimento pessoal dos ,ftlateliJStJas com suas 
familias. 

Vamos reeditar 1950, quando em Buenos 
Aires se realiz.ou urna eXP.osiciio internacio
lIla!, e conseguimos J.'"eunir cerca de 30 pes
soas. Penso que desta vez a quanti dade 
se~ maior, e assim ha.vera magnifica opor
tUIlildade para se reunir a filatelia brasi
lei.ra com a argentina. 

Ja fui convidadD ;pam membrD dD Juri 
desta eXJposi~iio, e tenh.o a inten~iio de estar 
presenf1:e. 

Este aJno, a fiilate1ia intetrnacional vai to
mar cDnta da minha vida. 

ESCRITORIO FILATJ?LICO 

FundadD em 1920 

F~ CASTEL·BRANCO 

Raridades de Portugal e Ultramar 
- Selos Estrangeiros - Novidades 
tematicos. Remessas a escolha ~ 

por mancolista 

Avenida Rocha Pdris, 54-I." 
A;Jartado n." 44 

VIANA DO CASTELO 
Portugal 

Telefone n." 22020 

End. Telegrafico: REPERFILA 
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tido em data quecoincidiu c.om os fes
tivais ao ar livre de Szeged, reproduz 
o retrato de Feren Mora, 0 grande 1'0-
mancista hfulgaro que foi uma perso-

nalidade eminente na vida cultural da 
cidade de Szeged. Dimensoes dos selos: 
29,86 x 35,46 mm. T ira gem 2.020.000 
exemplares denteados, e 10.000 nao den
teados, de cada urn dos tres selos. 

I>RLAND~- (Maio de 1960) - Se
rie de dois selos (3 d. e Is. 3d.) come
morando 0 «.AJI10 Mundial do Refugia
do) . As tiragens sao respectirvamente 
de 26.000.000 para 0 de 3d., e 250.000 
para 0 de Is. 3d. 

JUGOSLAV!A - (22 de Junho - lt 
da taxa de 20 dinars, ard6sia 'Verde com 
verde escuro, 0 selo emitido para c.ome
morar 0 90." aniversario do nascimento 
de Lenin. Desenho de Tanasije Krnja
jic, -pintor academico de Belgrado. 

Major Jose Julio cia Silva 
Na sua residenoia, R. Lucinda Simoe<;. 

n.O 12, 2.°, Dt., faleceu ha mas .0 nDSSO pre
zad.o c.ons6cio e a.migo sr. major Jose JUliD 
da Silva, do L. A. A., ref.onnadD, viuvo, 
natural de SaJIlI1:a Maria de Lagos, pai dos 
srs. Jose Antonio CarvalhD da SiJ,va, oficial 
da MaI'inha Mercante, e J wio Ant6nio Car
valh.o da Silva, 1.0 comandante do Regi
mentD de linfanta.ria de Luanda. 

o sr. maj.or Jose JUlio da Silva, era, ha 
muitDs anos, membro do Conselho Fiscal 
d.o no'5SO Clube, de cu.ja Direcciio, anteri.or
mente, fora tesoureiro. E aqui vinha assi
duamtmte, assistindo ,a quase tOidas as reu
ni6es dos SOciDS, erntre os quais contava 
amigos e muitas simpa!l:ias, pelas suas ex
celentes qualidades. 

o seu funeral ·realizou-se ;para 0 talhiio 
dos Combatentes n.o cemiterio dD Alt.o de 
S Joa.o. 

A toda a familia en1utada, 'l"enovamos 0 
nosso prDfundD pesar. 

Henrique Luis Viana Bastos 
Tambem faleceu nesta cidade .0 sr. Hen

rique Luis Viana Bastos, inniio dD tambem 
oosso prezado consocio e querido amigo 
sr. HumbertD Viana Bastos, proprietario do 
estabe1edment.o de selos Bastos & Cam
pos, Ld.", a quem enviamos urn abra~.o de 
sentidos pes ames. 
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Honduras Britanicas: 2 c. verde, vista 
de Belize, do Forte George, em l842; 
10 c . vermelho, os timbres politicos de 
1860 e 1960; 15 c. azul, a velha arvore 
em Newton Barracks. Todos os selos 
apresentam, num medalhao oval, A es
querda, 0 retrato da Rainha Isabel IiI. 

HONG-KONG - (20 de Junho) - A 
serie base actualmente em curso foi 
aumentada com dois novos valores: 65 
cents, cinzento ago; $1,30 azul marinho 
com letras a 'Vermelho. Impressao a car
go de Thomaz De la Rue & C.o Ltd., de 
Londres. 

JAPAO - (1 de A,gosto)- Conti
nuando 0 programa de emissao de pro
.paganda aos parques nacionais, a.pareceu 
agora urn selo de 10 yen, alusLvo ao 
Parque Nacional de Ashizuri, que ocupa 
a ponta sudoeste da ilha de Shikoku. 
Impressao em rotogravura, desenho de 
Minoru Hisano, tiragern de 8.000.000 de 
exemplares. 

MOINGOLIA - (? de Maio) - Uma 
serie de oito val ores reproduzindo ou
tras tantas variedades de flores, foi pos
ta a circular, e apresenta as seguintes 
taxas e motivos: 5 mung, cDelphinium 
Grandiflorum:. ; 10 m., cTullpa-Edulis:. ; 
15 m:, cPolemonium coeruleum:.; 20m., 
«Troullius Asiaticus:. ; 3O!m., cCampanu
la Glomerata:. ; 40 m., <iParnassia Pa
lustris:.; 50 m., cGeranium Pratense:.; 
1 tuhrik, <Begonia Evansiana:.. 

FliNLANr>1A - (4 de Julho) - Selo 
de 30 mk., comemorativo do 2.· cente
nArio do nascimento do celebre quImico 
finlandes Johan Gadolin. 0 selo repro
duz a efigie do homenageado, segundo 
desenho de Olavi Vepsalainen, e gravura 
de R. Achren. Tiragem de 2.000.000 de 
exemplares. 

(13 de Junho) - Para comemorar 0 

centenArio do nascimento do escritor 
Hj. Nortamo, foi emitido urn selo de 
30 rr.ik., -cujo desenho reproduz a efigie 
do homenageado, e e devido a Olavi 
Vepsalainen. Tiragem - 2.000.000 de 
exemplares. Desenho de Pentti Rahikai
nen, e gravura de R. Achren. 

(26 de Julho) - Por ocasiao da 12.' 
Assembleia Geral da Uniao Geodesica 
e Geofisica Internacional, realizada em 
Helsinquia, foi emitida uma nova serie 
de do is selos com desenhos de Olavi 

Vepsalainen, e gravura de R. Achren. 0 
primeiro valor da serie - 10 mk. -
representa uma alegoria da geodesica, 
enquanto que 0 seu segundo valor -
30 mk. - se refere A geofisica. Tira
gem : 2.000.000 de exernplares de cada 
taxa. 

(19 de Setembro) - Serie «Europa) 
de 1960, constitufda por duas taxas (30 
mk. e 40 mk.). 0 desenho, da autoria 
de Pentti Rahikainen, representa a pa
lavra «Europa:. , da qual se a.proveitou 0 

«0 :. para simular a roda duma diligen
cia postal, cujos raios simbolizam a 
cooperagao europeia, e siio em n11mero 
correspondente ao mlmero de paises 
membros da OIDPT. Gravura de B . 
Eilrholm, e tiragem de 3.000.000 exem
palres de qualquer das taxas. 

(13 de Agosto) - Por ocasiiio do 
150." aniversArio do nascimento do pas
tor Uno Cygnaeus, pai do ensino pri
mario na Finldndia, foi posta a circular 
um selo comemorativo com 0 valor fa· 
cial de 30 mk., cujo ~esenho e da auto
ria de Pentti Rahikainen, e a gravura 
se de.ve a iR. Achren. Tiragem de 
2.000.000 de exemplares. 

FlRANQA - (13 de Junho) - A nova 
serie <Personagens ilustres:. e constituf
da par seis selos, cujas caractensticas 
sao as seguintes: 10+ 5 c., violeta e car
mim (Michel de I'Hopital), gravura de 
Robert Cami; 20 + 10 c., verde e bistre 
rosa (Turenne), gravura de Pierre Mu
nier; 20 + 10 c., verde azulado e verde 
(Boileau), gravura de Charles iMazelin; 
30+10 -c., vinhAtico e vermelho (Jean
-Martin Charcot),gravura de Claude 
Rurrens; 30+ 10 c., azul e violeta (Bi. 
zet), gravura de Jacques Combet; 
50+ 15 c., azul escuro e azul esverdea
do (Degaz), gravura de Claude Her
temberg. Os desenhos sao todos da au
t orai de Charles Mazelin. 

HUNGRIIA - (25 de JUnho) - iMals 
t res valores, todos da taxa de 60 fil
ler, para a serie de fig4ras notaveis 
que vern sendo emitida no decorrer do 
corr~te ano. Urn dos selos reproduz a 
efigie de otto Herman, sAbio h(mgaro 
de reputagao mundial, e comemora 0 

125.· aniversario do seu nascimento. 0 
segundo, no qual se ve a e.ngie de Lu
dwig van Beethoven, recorda os concer
tos Beethoven, realizados em iMartoI1i
vasar. Finalmente 0 terceiro selo, emi-

. ' 
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SeIos com erros 

Com tr!s au quatro sema.nas de atraso, 
por entretanto terem surgidoassuntos de 
mMor oactualidade, e hoje altura de voltar
mos oa falar dos selos com erros, que em 
todo 0 Mundo Id'espertamsempre extraordi
mirio interesse, e 3Itingem p~os fanUisti
cos, e que no nosso Pais s6 agora comec;am 
a ser tornados a sOOo pelos coleccionado
res. 

Os selos, como se aabe, sao garalmente 
impress os em folhas, e os seus fabl'icantes 
e emissores 1t8m todo 0 cuidado em verifi
ca-Ios folba a folba, a fun de que nenhum 
irnpevfeito, ou errado, seja posto a venda. 

Nao obstante, porque tal verifi.cac;ao e 
em milhares, centenas de milhares de fo
lhas, e cada folha tern, normalmente, 50 ou 
100 selos,-uma vez ou outra passa uma 
folha com todos os selos, ou apenas algiiiis 
selos errados. 

Destes selos el11'ados, que assim ohegam 
ao publico, una sao usados para fins pos
tais, e, em regra, perdeJnr.se, por ignorados; 
outros sao descobertos rpelos oadquirentes, e 
VaG parar, novas, -aos albums dos coleccio
naidores. 

Para estes, os selos errados sao, de to
dos os selos, os que oferecem maior inte
resse. FHateIicamente, a fim de serem colo
cados ao Iado dos selos normais, cample
tando assim 0 seu estudo. E econ6micamen
te, porque, sendo raros, muito raros ou ate 
rarissimos, muito maior e 0 seu valor, e 
ten:de a ser a sua valorizaC;ao. 

Isto que fica dito, claro, esta longe de 
esgotar 0 assunto, dos mws palpitantes da 
Filatelia. Por isto, numa pr6xima cr6nica, 
aCI'escentarernos como devem ser coleccio
nados os selos com erros. - V. C. 

DO 

Ainda OS selos com erros 

Escrevemosaqui, ha -quinze ,dias, aqUIlo 
que nos pareceu essencia1, sobre os selos 
com erros, e sabre as causas do sell apare
cimento. Como vimos, os arros ap3lreCe'ffi 
por acaso, por descuido do fabricante, em 
regra a Casa da Moeda, e do veopdedor, os 
C T. T .. 

Esta e a graiIllde regra. Mas, excepcio
nalmente, ha erros, que sao proposi:tados: 
selos rpropositadamente feitos com eI'I'OS, 
por gravadores au impressores, mais pro
vavelmente impressores, que depoils os Ian
c;am ao publico, uns dados, a titulo de gra
c;a, e outros, principalmente nos Ultimos 
tempos, vendidos a prec;os muito superio
res aos dos selos normails. 

AbsolUltaimenlte impossive! distinguir os 
el1I'OS rpropositados dos saidos por descuido. 
Se de uns ou de outros se pode ter uma 
suspeita, a veroade e que de nenhuns existe 
a certeza, ja que nenhuma prova existe. 
Nem sequer a quantidade Ide exemplares 
de urn selo com deter.rninado eITO pode 
facilitar a distingao. Alias, al6m de impos
sivel, tal distinc;ao e desnecessaria, porquan
to, seja 0 erro pI'OpositaidO ou ll1aO, 0 selo 
e sempre verdadeiro; tao verdadeiro, tao 
bom, tao legal, como 0 mesmo selo sem 0 

erro. 
E tanlto que alguns desses ooIos com 

eNOS, conforme esorevemos 'lla cr6nica de 
ha quinze dias, sao oolooados na correspon
dencia, e cW'nprem :perreiJt:.aInell!te 0 seu des
tino postal. Mesmo dbs selos pomugueses 
de que existem mais erros, os de D. Carlos 
e os de D. Manuel, possuimos muitos el'I'OS 

com carimbos verdardeiros, e ate possuimos 
alguns sobrescritos com selos com erros, 
e caaimbos indubitavelmente verdadeiros. 
-V. C. 



SACOR 
Atraves das estradas de Portugal, 
poe a disposicoo dos automobilistas 
os seus postos de abastecimento 

SACOR- pOSTa DE ABASTECIMENTO DE FATIMA 

, 
COMBUSTIVEIS 

LUBRIFICAMTES 

• 

fioDidade8 

de to do 0 nLulldo 

(Conllnua~iJo do n.O anterior) 

BAHRAIN - (1 de Julho) - Os se
los ingleses com sobrecarga que esta
vam send!). utilizados, foram substituldos 
por uma nova serie base formada por 
onze valores: 5 nay .paise, azul; 15 np. 
laranja; 20 np. violeta; 30 np.; 40 np. 
cinzento; 50 np. verde; 75 np. castanho; 
1 rupia, preto; 2 r. vermelho; 5 r. azul; 
e 10 r. verde. 

BRASIiL - (16 de Junho) - 0 selo 
de Cr. $3,30 emitido nesta data, come
mora 0 7." Congresso Eucaristico Nacio
nai, realizado em Curitiba. 0 selo foi 
impresso em rotogravura, e destina-se 
ao correio aereo. Tiragem de 5.000.000 
de exemplares. 

OHINA (FORMOSA) - (Julho)...--Se
rie constituida por quatro selos repro
duzindo outms tantas obms primas da 
antiga pintura chinesa, existentes no 
Museu do PalAcio ,Real. A nova emissao 
tem as seguintes caracteristicas: $1.00 
- <Dois leitores>, pOr Wei Yen; $1.40 
- .:-Dois cavaios com tratador>, por 
Han Kan; $1.60 - <Flores e Passaros>, 
por Hsiao Yung; $2.00 - <iPatos man
darins numa ribeira>, por iMonk Hui 
Ch'nug. Os selos foram impressos pelo 
sistema de fotograNUra a cores, de for
ma a conservarem todas as cores dos 
originais que l'eproduzem. 

COREllA DO SUiL - (19 de Junho) 
- Urn selo de Hwan, foi posto em 
circulagao para comemorar a 'Visita do 
Presidente Eisenhower a Coreia do SuI. 
I:'esenhado por Kang 'Choon Whan, e im
presso litogr8.iicamente pela.s oficinas 
grAficas do gaverno coreano, nas cores 
azul, vermelho e verde. Tiragem, 500.000 
exemplares. 

ESTADOS UNIDOS - (28 de Agos
to) - Esta emissao, destinada a propa
ganda de empregos para os fisicamente 
ihferiorizados, e constituIda por urn selo 

Por 

REBELO DE SOUSA 

de 4 cents, cUjo desenho mostra urn ho
mem, Duma cadeira de rodas, trabalhan
do com urna mAquina. T ira gem: 
120.0000.000 de exemplares. 

(29 de Agosto) - Selo de 4 cents., 
comemorativo da realiza!;iio do 5." Con
gresso Mundial da Floresta. lmpressao a 
verde pelas mAqinas Cottrell, em taihe 
doce, com a tiragem de 120.000.000 de 
exemplares. 

(26 de Setembro) - Urn outro selo 
da taxa de 4 cents comemora 0 cente
Daria do primeiro tratado de mutua com
preensao e boa vontade entre 0 Japao e 
os Estados Unidos. Desenho da autoria 
de Miss Oyo Jugikawa, artista ameri
cana de ascendencia japonesa .. 

F'!ERNANiD'O PO - (10 de Junho) 
A serie <Pro lnfancia 1960> e constituI
da por quatro selos de homenagem a 
Manuel de Falla, celebre compositor. As 
taxas sao: 10+5 c., 15+5., 35 c. e 80 c. 
Desenhos de Teodoro IMiciano, Rafael 
Almagro eManuel oMartinez. 

HAITI - (30 de Maio) - Serie de 
homenagem a industria do a~ucar, cons
tituIda por seis valores, dOB quais quatro 
se destin am ao correio normal, e dois ao 
correio aereo. Os selos sao ilustrados 
com vArios retratos de Claudinette Fou
chard, ultimamente eleita <!Miss Haiti> 
de 1960. As taxas e cores sao as seguin
tes: Correio normal - ()!,10 G., cinzento, 
violeta e ocre; 0,20 G., cinzento escuro 
e castanho; 0,50 G., azul claro e casta
nho escuro e lilAs ·vermelbo; 2,50 G., se
pia e ultramar. 

Impressiio em folhas de cinquenta se
los, a cargo de Helio Courvoisier S. A. 

HONDURlAS BRiITANICAB, - (1 de 
Julho) - serie de tres selos comemo
tivos do centenario dos Correios das 
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eontrafraec;oes. Entre as falsifica!;oes 
de Becker apenas uma diz respeito 
a Egitania, referente a Rodrigo.) 

ta!;iio. lsto mesmo salientamos quando 
a eles fizemos referencia, em n6tula 
anteriormente publicada. 

Damos por bern empregado 0 tempo 
na leitura desta passagem de urn ira
balho de grande saber e de larga projec
!;ao. 

Creio que ainda ha muito dis to, pelo 
que as mestres teimam em chamar para 
tal a atengao dos princtpiantes de fraco 
saber, pouea experiencia e... largos ca
pitais. Par vezes, tambem velhos colee
C'ionadores sao atingidos por tals frau
des. As moedas falsificadas pOr Becker 

eram de supertor qualidade, sob 0 (D'Onto 
de vista artistieo, e elas foram brilhar 
em numofilaeios de grande categ6ria. 

Guardadas as devidas distancias, em 
todos os pontos de vista, tambem os 
.. malucos:. de iD. Maria lIT, dada a ruodesa 
da sua forma e desenho, sofreram tmi-

Lamenta!;oes para as vitimas, des
. prezo para os falsificadores, ainda mes

rna que sejam artistas. 
A ideia de burlar 0 pr6ximo e evi

dente, e e aqui que esta 8j diferen!;a. en
tre as bans au maus copistas. que nao 
ocultam a originaJidade da sua arte. 

Leilao 

reruliz,aIr-se .... a 
de 8 a 11 die! Novembro de 1960 

em WIESBADEN, Hortel «SchwarzeA' Boch, Kranzplatz 12 
COMO SEMPlRJE, UM ACONTECIMENTO FlLAT~LICO DE 1." ORDEM 

Seriio lelloados mals de 4.000 lotes, com multas peeas raras e de excelente qua
lIdade, de todo 0 mundo. 

Portugal, prlmelras emlsEloes abundantes, novos e usados, em parte Uras e 
blocos raros. 

Grande sortldo em coleccoes fin as. 

Catalogo do lelliio, rlcamente Iluatrado com multas fotograflas, val ser 
elLiUdo no prtnclplo de Outubro, e eata a dlsposlciio Imedlata, a pedl

do dOli Interessados s~rtos. 

Compramos constantemente grandes colecc;oes e selo.s Isolados de alto valor 

Lange & Fialkowski 
LE,ILoES DE SEiJOS 

WIESBADEN 
L(JfY/;ggW3se 7 - Telefone 2 87 65 

A V EXPOSIQXO FILATELICA 
NAOIONAL 

Camo noutro lugar referimos, estao a 
intensificar-se os trabaJhos de organizaC;ao 
da V ExposiC;ao Filatelica Nacional, Lisboa
-60, que tudo diz vai constituir um exi,to 
extraordimirio. 

Esta EJq)osic;ao sera inaugurada as 17 
horns do cMa 5 de Novembro por6ximo, pelo 
sr. Mmimnte Americo Tamas, ilustre Pre
sidante da Republica, que ba mas, para 0 

respectivo convite, recebeu a Comissao Exe
cutiva. 

J. R. W. PURVES 
De 23 a 30 de Agosto passado, esteve 

em ,portugal 0 sr. J. R. W. Purves, ilustre 
filatelista, membro dos Jull"is das Exposi
C;5es Filatelicas Intemaoionais de Londres 
(1950 e 1960) e Cape Town, e autor de nu
merosos estudos fHatelicos, entre os quais 
avulta 0 dos selos de Vict6ria (meio col1po) 
de 1850, que em 1937 assinou 0 Ron of Dis
tinguished Philatelists, do «P,hilatelic Con
gress" da Gra-Bretanha, e que dumnrt:e 0 

banquete inaugural da recente EXlposiC;ao 
Filat6!ica de Londres recebeu urn galardao 
corresponidente de urna das p'l'incipais agre
miac;oes f.ilatelicas norte-amerlcanas. 

Durante os oLto dias da sua peI1IllaIlen
cia em Lisboa, foi acompaiI1hado em diver-
50S passeios e excursOes por alguns 1iilate
!isms portugueses, e foi homenageado com 
urn jantar no restaUll'ante «A GOndola», pro
movido pelos srs. Eduardo Coihen, Marques 
Serra e drs. Carlos Trincii.o, Almerda Dias 
e Vasconcelos Carvalho, acompanhados das 
respectivas esposas. 

AG~NCIA GERAL DO 
ULTRAMAR 

OS selos de todo 0 Ultramar pontugues 
sao vendidos em Lisboa por intermedio da 
Agencia Gera! do Ul1!ramar, na Rua de S. 

Pedro d'Alcantara, num seIWic;o actualmente 
a cargo de dois funcionarios muito dis-tin
too, os srs. Jorge W. Correia Pinto e Fer
nando J. Branco Serra, a quem nos e muito 
grato saudar aqui, pela paciencia e muita 
aten~o com que ali Il"ecebem e aJtendem 
os ffilatelisllas. 

Pequeiias e pobres sao as instala~Oes, e 
taJllJto as a elas destinadas, como aquelas 
onde ,frequentemente se amontoam os uten
tes, motivo pelo qual, para tao grave deft
oiencia, chamamos a atenc;ao do ilustre 
AgeDJte Geral do Ultramar. 

NOVA OFE'RTA DE IDDUARDO 
OOHEN 

Como peri6dicamente vem acontecendo 
de ha anosa esta parte, 0 eminente ffiJate
lista e nosso ,querido Amigo Eduardo Cohen 
fez mais urna oferta substancial de I1vrm 
para a biblioteca do nosso Clube. 

Nao a registamos tanto para lha agra
decer (tao cento que 0 nosso aglI'adecimerr
to esta nos corac;Cies de todos 1Il6s!), como, 
principalmente, pam que os nossos sOOos 
sa.ibam que, merce do benemerito Eduardo 
Cohen, podem agora consuIllar duas obms 
monurnentais e ifamosas: a «Billigs Phila
telic Handbook» e «The Stamp Specialist», 

ARTIGOS QUE FICAM PARA 0 
PR6XIMO NuMEiRO 

Por motivos de forc;a mai~r, rtivemos de 
['etirar, do p.resente nlimero, vanos artigos, 
que inseriremos lIlo pr6x:imo, do que pedi
mos desculpa, tanto aoo respectivos colabo
radores como a todos os nossos ~eitores. 

«UMA VrEZ POR TODAtS!» 
Continuam a chover aplausos ao artigo 

do sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
«Hma vr:i. por todas! Do Presidente aos 
seus Cons6cios, e do Director aos seus Lei-
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o SEtO 
Dos Serviffos Artisticos dos C.T.T., supe

riormente dirigidos pelo ilustre Prof. Mar
tins Barata, recebemos a seguinte nota, que 

. gostosamente publicamos, concordando in
teiramente com a respectiva dOCltrina: 

«Algumas pessoas ja ·se 1ll0S dl1rigiram di
rectamente manifestando a 5Ull es1lranheza 
por se ter inscrito no selo dedimdo a Uni
vers~dJade de .J!vora a data de 1959 com a 
grafia MDCCCOLIX em vez da gmfia co
mum MCMLIX que se ensina nas escolas 
pri.marias. A todas elas tennos respondido 
e 'Verificamos com .satisfa!(iio que as nossas 
raz5es t&n side bern aceites por todas. Tra
zemos as mesmas 'l1azOes a esta foIba, na 
pre<Visao de que outras pessoas aMm da
quelas ,tenham dilvida 5eIIlelhante. 

tA. lIlumeracao romana nun.ca teve regras 
tao rigorosas como, par uma natural neces
sifdlade de simpli1iiOOCao, se ensina Illas esco
las primanas. E~ documentos medievos e 
vulgarissimo escrever~se 0 nUmero 4 assirn: 
1111, e nao asse: IV. Mesmo agora, nos 
mostradores dos rel6gios se ve indiferen
temerute uma e OUJtra maneira. 0 mesmo se 
refere ao nUmero 9, ·que em documentos 
antigos se ve escrito assim:- VIllI. 

A verdade e 'que a grafia coI1l'elnte da 
numeracao romana nao e tmica nero nunca 
o foi, e que a que se adoptou no selo, me
nos corrente, e iperfeitamente legftima. Po
deriamos citar autores, mas talvez 0 exem
plo ·seguiillJte seja pertinente. 

Quiseram os iIustrissimos promotores 
das comemorac5es do centenano da Univer-

tores», publicado num dos Uitimos lllilmer03 
desta 'l"evista. 

Dos recebidos Uitimamente, -lCIestacamos 
as palavras de ,um excelente fiIatelista e 
iIustre medico, que nao ,temos 0 pmzer de 
conhecer pessoaImente: 0 sr. dr. A. M. Es
tanco Louro, medico do Hospital de Santa 
Maria, desta cidade, que ao nosso Clube 
veio pessoalmente, supomos que peIa vez 
primeira, prura IllOS deixaras suas palavras 
generosas, e, para mais, acompanhadas de 

# 

DE EVORA 
sidade de ~vora dar, a um texto datino que 
subscreveram, um sabor quinhentista; e 
quiseram acentuar essa feicao adoptando a 
grafia MDOCCOLIX para a data de 1959 e 
nao a grafia MOMLIX que se ensina nas 
escolas primarias, como se podera ver no 
foIbeto anunciador das comemorac5es. 

Julgamos que ninguem nos chamara ini
pl1UJdentes por nos termos fiado Inos nomes 
insignes do Prof. Maximino Correia, entao 
Reitor da Universiqade de Coimbra, e do 
Dr. Paulo Durao, Reitor da Pontifioia Fa
culdade de Filosofia de Braga, que assina
ram aquele texto. 

Certamente se podera objectrur, tanto a 
estes iJustres Mestres como a n6s .tambem, 
que estando ofiaiJalizaJda uma grafiia, nao se 
deveria seguir outra, abandonada um pouco 
pelo uso. 

Mais justa parecera a acusacao, quando 
dirigida a urn organismo official como 0 

noS&>. 
Pedimos em todo 0 caso que se atente 

no facto da data inscrita no ·selo ter 0 signi
fioodo duma inscriCao [aprdar, evocativa, ao 
lade dumas rurmas iberaJdicas que tambem 
ja nao sao usadas agora. Trata-se dum con
junto, a cujo equilibrio de volumes nao foi 
estranha a possibi1idade que ao Artista deu 
a gmfiia alongada daquela dat-a. Por serne
lhante ramo de conjunto, num dos nossos 

- selos henriquinos vern a Jegenda «taIant de 
bie faire» com a ortografia que ja nao se 
usa, mas se usou em quatrocentos. 

o que se aprende na escola primaria 

uma quadra de selo portugues, com um 
erro notcivel, a que , breve, fia'l'emos mere
cidareferencia. 

Expressamos aqui a nossa profunda gra
tidao petante tao fidaIga gentileza. Mas 
permitimo-nos acrescentar: Que grande, que 
aiJnda maior e ainda melhor poderia ser a 
Filatelia, se todos ").6s seguissemos 0 mo
delo - humano, generoso e belo! - do dr. 
Estanco Louro! 

n6tutas numlsmatlcas 

Ainda as falsificaooes numismaficas 

Depois de ter sido enviado ao seu 
destin~ 0 meu artigo a;mbUcado num dos 
illtimos niimeros do nosso iBoletim, tra
vel conhecimento com a notavel obra -do 
mau falecido camarada, Tenente-Coro
nel Ant6nio Elias Garcia, ha pouco de
saparecido, deixando 'Clareira dificil de 
preencher, neste restricto sector 'da His
t6ria: a Numismatica. 

o seu labor, especlalmente dedicado 
ao estudo das moedas visigodas, e sur
preendente, notavel mesmo, e estudo su
perior, que C'onsagra urn homem. 

A seu filho, 0 conhecido numismata 
Dr. LuIs Pinto Garcia, devo as faciIi
dades de tao aproveitavel leltura, donde 
tirel muitos ensinamentos, e por isso Ihe 
estou grato. 

Em certa altura da obra «As moedas 
l'isigodas da EgitAnia», pagina 13, de
para-se com urn cwpltulo sobre a falsi
ficagao da moeda desta serie, felta por 
Becker. 

Estas contrafracgoes apresentam no_ 
va modalidade. Enquanto as que foram 
apresentadas em n6tula anterior eram 
feitas em born metal aurifero, as reali
zadas por Bec'ker, em ;JJom metal tam
bern, marcam pela beleza da sua arte. 

Para que esta sec!(iio possa ter algum 
br:Iho, e ,de proveito aos seus leitores, 
se algum se preocupa com esta secgao, 
com a devida venia e respeito, e muita 
honra, aqui v amos tarnscrever aquela 
passagem particularmente dedicada a 
figura de Be;:ker. 

Diz assim: 

<Nos outros pafses da Europa, 
.s6 verdadeiramente estes trientes 
comegaram a ser divulgados e a ali
men tar colecgoes, depois de Becfker 
tel' produzido as suas falsificagoes. 

Sem nos desviarmos multo da 
dircctriz do nosso obje~tivo, torna
-se indispEnsavel fazer umas refe
rencias ao -celebre ifalsificador, mui
to conhecido no meio numismatico 

Palo 

DR. ARNALDO BRAZAO 

pelas suas formidaveis contrafrac
goes. 

A actividade de Carlos Becker 
como artista naquela profissao foi 
reg.ularmenteconsum1da com as 
mC!ledas romanas e mais especial
mente com as gregas, onde a sua 
habilidade se notabilizara a tal pon
to que suplantou as m'aedas de iEvai
netos no culto da beleza. Falsificou 
com similar pericia outras series e 
foi talvez pOr mero acaso que a ~i
sigoda sofreu a sua perniciosa inter
vengao. 

Atraves da sua vida roffiAntica, 
Beciker travou -conhecimento com 0 
prIncipe Carlos de Isemburg, de 
quem se tornou urn grande amigo, 
e que tinha estado em Espanha, co
mo general nas eampanhas napole6~ 
nicas. Quando dali regressou, trou
xera consigo varias moedas vislgo
das que Bec.ker aproveitQu para mo
delo dos seus eunhos. Passava-se 
isto a roda de 1815. Becker pro
curou imlta-las 0 melhor posswel, 
mas elas saiam-Ibe sempre mais 
perfeitas que as originals. Um born 
artista t ern sempre dificuldades em 
fazer urn mau desenho. 

Para facilidade e simplicldade de 
trabalho, adoptou geralmente urn 
tipo para eada r ei (anverso), e ou
tro tipo de cunho para a oficina 
monetaria (rev-erso). Tanto os an
versos, como as reversos, separada
m ente, traduziam a rverdade, mas 
da forma como as associou, resul
taram alguns exemplares de fan
tasia. Da! supor-se que as fa lsifiea
gOES tivessem nascido da imagina
ca o. 

A colecgao monetaria D e Renes
se continha muitas destas e doutras 



ANONCIO 'S 

~i~II"itOlilli 
Pago bern. Portugal I Vendo antigo! e mo-
e Ultramar. Colecclles, demos. Bon! descon-
pacotes, stocks e ao tos. Ltsta pre co B 
qullo. G RAT I B 

Ferreira da SlIva - Pra!;a do Municipio, 

32-5.· (Elevador) LlSBOA 
Telefones 866496 e 845759 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez. Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, 
especialmente India; Sobresoriros de I.. 
Dia; Maxirrnos e Inteiros. Pr~ario a pedido. 

Vendo selos de Portugal e mtramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrange1-
ros a $03 carla franco. Jos6 Pinto Duarte 
-Rua de Mo!;amblque, 156-S.·-Esq.--'Lis
boa - Teletone 842088. 

Grandes e pequenas quanttdades de 
selos de Portugal ou mtramar Portu
gues. troco por selos para a sua colee
C;Ao, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madlllenll. 80·3.' -. LlSBOA 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou compro, pagando bern. Resposta II seore
taria do Clube, ao n.· 22. 

Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
Compram-se os n.·· 1. 2, 3, e 4. Ofertas com 
pr~o, II Secretaria do Clube, ao n.· 27. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Troco, ou compro, pagando bern. Res
posta 11 seeretaria do Clube, ao n.· 22. 

Compram-se os Boletins do C. F. P. 
n.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oferta 
com prec;o 11 Secretaria do C1ube, ao n.· 25. 

Selos com erros, novos, de Portugal e 
ULtra.mall', compro, pagando bern. Cartas 
11 Secretall'ia, ao n.O 22. 

Belgica - Contra 100-200 selos de Portu
ga·1 e UItramar, dou em troca a mesma 
quanti dade e valor em selos da Belgica e 
do Congo - R. Delahaye-5, Place Van 
CleempUltte - Mont-St-Amand - Belgica. 

ECONOMICOS 
Desejo trocar selos de Portugal e Ultra

mar, em series completas, novos. Remeta 
10 series ou mais, de cada. Bm troca dou 
FILIPINAS, FORMOSA, JAPAO E HOLAN
DA. C011fespondencia em ingles. R. M. GAR
CIA STAMP CO. P. O. BOX 1860, Manila, 
Philippines. 

EXCHANGE WANTED with Portugal and 
Overseas unused cpl. set. Minimum sendings 
10 sets and above per kind. In exohange I 
give PHIUPPINES, FORMOSA, JAPAN and 
NETHERLANDS. Correspondence English 
only.-R. M. GARCIA STAMP Co.-Pi O. 
Box 1860 - Manila Philippines. 

Thorkil Svindt - Negociante de Selos
Gl. Kong6Vej 39 - Copenhague - Dina
marca. Troca selos 100-10.000 em cada carta. 

Cambio sellos, 100 ou mas, con coleccio
nadores POl'tugueses. Jose Gutierrez (Me
dico) - La Cumbre (Caceres) -Espanhu. 

Walter Bercht - Caixa Postal, 72 - Porto 
Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil. De
sejo receber selos usados de todo 0 mundo, 
comemorativos. Al6m disso, tematicos de 
animais, flores e crian9a5, novos. Dou Bra
sil, Argentina, revistas, moedas ()IU selos em 
geral. Corr. port., ingl., esp. e aJIemao. 

Cambio sellos con Portugal, Ultramar y 
ArneI1ica. Jose Gutierrez - La Cumbre -
(Caceres) - Espanha. 

Contra envio de 100 a 300 sellos de Por
tugal y Ultramar, remito ,de 100 a 300 Es
pana, Col6nias y Cuba. - Tambien base 
YVeI't, hasta remesas de SO NF. - Manuel 
Miyares, BaiDCO He!1I'ero, . Oviedo, Espaiia . 

TROCO 

Conl'ra 1, 2, 5, 10 vezes, 100 selos 
diferen tes do Ultramar Portugues; 
enV'io 1. 2, 5, 10 vezes, 100 dif. das 
Col6niaG Fmncesas, ou 150 dif. de 
Fran9a, ou 200 ·dif. de todos os pai
ses, ou 2500 frs., (20 NF) do cat. 
Y\'ert, ou 1 dollar USA de valor 
facial , ern selos novos <fa Liberia. 
Quaisquer outms propostas, serao 
devidamente estudadas. LEGRAND 
- R. Vilhena Barbosa, 2-1.0 

- Lis
boa - Telef. 776464. 

FILATELICA 
z 
> n .,. 
o 
~ 

> r-

~JSBOA. * 6r! 
Estao a intensiflicar-se os trabalhos de 

. organiza9ao da V Exposi9ao Filatelica Na
cional, Lisboa..6Q, cuja Comissao Executiva, 
constituida pelos srs. Eduardo Cohcm, pre
sidenie, ;prof. doutor Ca,rlos Ttrincao, dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, comandante 
Fernando de Barros, Manuel Marques Sena, 
dr. Jorge de Melo Vieim 'e eng. iAnt6nio Ela
dio de Santos, reu.ne todas as quartas fei
rns, a partir das 21,30 hOl!'as, na sede do 
nosso Clube, em regra com a ipresen9(l do 
comissario nacional, sr. HeIll1ique Mantero. 

OS INSCRlTOS 

CLASSiES DE CiOIMP<ETIQaO 

NA SEC(:AO CLASSICA 

Bncerrou-se ja a inscri9ao, que conta, 
na seq.ao c1assica, com os filart:elistas srs. 
Jose Augusto de Oliveira Alvarenga, Manuel 
de Jesus Baltazar, F.rancisco Sousa Barbo
sa, Viriato Ferreim Bar.bosa, oomandante 
Fernando de Barros, dr. Artur Beja, Jorge 
de OliveiIra Borralho, Jose da Purifica9ao 

nao deve ser desmentido no futuro, e s6 
pode ser a:largado; e algum desmentidb que 
daf provenha sera apenas aparente. Por 
exemplo uma crian9(l da escola prumiria 
rir-se-a se lhe disserem que de 3 se pode 
subtrair 5; 56 algum tempo depois vera 

Morais Calado, dr. Montenegro CaJ.1lleiro, 
dr. A. J. de V.ascanceIos Cwvalho, Fmncisco 
Jose Paramos Baptista de Carvalho, dr. Da
vidl da Silva. Cristo, Jose Cohen, dr. Jose 
Ant6nio de Almeida Dias, AllIt6nio JUlio 
Ruas Gomes !Ferreira, eng. Paulo Seabra 
Ferreira, Manuel Gueifao Galri~, eng. Ma
nuel Ribeiro Marques Ferreira, Anlaldo Fer
reira Gon931ves, Jose Hiip6lito, Heirrurich 
Katzenstein, Kuno Kocbniss, Caruos da Ro
cha Leitao, Pedro de AlcintaJ.'a Coelho de 
Lima, Paulo de Oliveira Sa Machado, Jose 
Ant6nio de Magalhaes, eng. Arubal Joao Pin
to de Almeida Marques, ;prof. doutor An
t6nio Henrique Rodrigo de Oliveira Mar
ques, dr. An.t6nio Marc;aI Conreia Nunes, dr. 
Robeuto Vaz de Oliveim, Nicolas de Goury 
o 'neiJ.l , ca;pitao Sid6nio Bessa Paes, Arne. 
rico Mascarenhas Pereira, dr. Joao Vieira 
Pereira, Francisco Horta Raposo, Ant6nio 
Ferreira Rodrigues, Manuel Perinhas Sena, 
capitao F. Lemos da Silveira, prof. doutor 
Freitas Simoes, Raul Soares, Carlos Gon!;al
ves Sousa, Hermann Ulrich, coronel Joao 
Candido de Figueiredo Valente, V.iotorino 
Leonardo de Sousa ValveI1de e ,Hernaru dos 
Santos Viegas. 

que, sem desmentir 0 que lhe ensinaJram, 
isso e possivel. 

N6s e - que nao podemos nem devemos 
coartar 900 selo pos.tal a sua missao de 00-
tura nao 0 ~do sair nunea do mvel 
da escola prim aria». 
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CLASSE TEMATICA 

Na classe tematica, encontram-se inscri
tos os srs. Jose !Augusto de Oliveira Alva
rell1!ga, IEduardo Doutel de Andrade, eng. 
Jose de Almeida d'Avila, Sport Lisboa e 
Benfica, Eduardo Henrique Brito, Jose Joa
quim Cabrita, Joaoda Silva Campelo, dr. 
Abel Salazar Car.reira, Jose de Gois Romao 
Coutinho, Augusto Vieira Decrook, Jorge 
Luis P. Fernandes, Albano !Augusto Ferreira, 
Amaklo Fenreira Gon~ves, Felix da Costa 
Ilha, Pedro de Alcantara Coelho Lima, Her
mes da Fonseca Nobre, dr. AmbaJ!. Alc;ada 
de Paiva, dr. Joao Vieira Pereira, Migud 
Ramalho Pinto, Miguel Pimentel Sa.raiva, 
D. Maria Elvira Semedo SaTaiLva, Jose de 
Matos Sel1I'a, capitao F. Lemos da Silveira, 
Ant6nio Ferreira Soares, D. Fernanda Ma
·ria da Camara Soares, Raul Soares, Adolfo 
FeaeiTa Sousa e D. Maria da Conceic;ao 
Hemandez Sousa 

CLASSE DE LITERATURA 

Estao ilJlSCritos os srs. Francisco Sousa 
Barbosa, dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
«Jamal Filatelico», eng. Aniba,l Joao Pinto 
de Almeida Ma'l'ques, 'Prof. dbutor Ant6.nio 
Henrique Rodrigo de Oliveim Marques, Clu
be Filatelico de Portugal, sergio W. de Sousa 
SimOes, Eduaroo Cohen e eng. AntOnio Ela
dio de Santos. 

CLASSE DE HONRA 
A seguncla fase destoa grandiosa Exposi

C;ao, de 17 a 20 de Novembro, e destinada 
exclusivamente 11 Classe de Honra, e nela 
se pOOerao a:dmirar, como nunca, largu{s
simas participaC;Oes, montadas ipropositada
mente, de todos os filate1isms portugueses 
que rtem obtido medaIhas de ouro nas ex
posiC;Oes filatelicas internacionais. Deve ser, 
sera concerteza urna maravilha I 

OS PREM10S 

Al6m do ·grande Premio para as ClasSes 
de Competic;ao, oferecidb a CoIIl!issao pela 
Comissao Executiva das Comemorac;oes 
Henriquilllas, e que sera wn grande selo 
de p .rata, tendo ao centro, em ouro, uma 
cruz henriquina esmaltada a vermelho,
obra notavel da conoeiJtuada cOu.rivesaria 
Morais .. , desta cidade, - haven\. medalhas 

de OUTO, vermeil, prata, bronze prateado e 
bronze, com dots cunhos e doils tamanhos, 
para as classes c1assicas e tematica. 

o PROGRAMA DA EXPOSIQAO 

E~bora ainda em estudo, e conio segue 
o programa cia Exposic;ao e das festas a ela 
ligadas: Dia 5 de Novembro, as 17 horas, 
inaugurac;ao. Dia 6, almoc;o ofereaido a Im
prensa e a Radio, no .. RestaUII'ante Gambri
nus ... Dia 10, . GIWden;.pa.rty» -na Estufa Fria, 
oferecido pela C~mara Municipal de Lisboa. 
Dia 13, almoc;o ofereciJdb a Sir Wilson, no 
.. Restaurante Tavares», por iniciativa do 
Clube FilateIico de Portugal, com inscric;ao 
aberrta na Tespecti.va SecretllJria. A noite, 
encerramento da 1.' fase da Ex:posic;ao. Dia 
IS, jantar dos Juris , no «Restaurante Co
modoro». Dia 19, Teabertura da E~osic;ao, 
com ·a Classe de Honra. Dia 20, banquete 
de encerramento e para distribuic;ao dOs 
premios, no cHotel Avis», mediante iI1lscri
C;ao, igualmente aberta na secretaria do Clu
be. A noite, encel'ralllento da E~osiC;ao. 

Pr6ximas Exposi~6es 

1.a EXPOSIQAJO FILATELICA DO 
«CLUBE DOS LISBOEfl'AS», 

em Louren~ Marques 

o prestimoso . Clube dos Lisboetas", de 
Lourenc;o Marques, vai comemorar breve
mente as suas "bodas de prata», e de tais 
comemorac;Oes fara parte uma interessante 
exposiC;ao filatelica, na qual participarao, 
en,tre ou1lros, os distintos lfilate1i5tas e nos-
50s rprezados Amigos STS. Jose Maria Fol
gosa, Joao do:> Reis Camacho, Virgilio Mou
ra Santos, Jose Nazare, etc. 

Esta exposic;3.o dove ser iJnaugurada em 
10 de Outubro prox.imo, e conta com 0 pa
trocinio do Clube Filatelico de Portugal, que 
ofereceu os costumados. premios a tOOos 
os expositores: urn saco contendo 3 eXeIT1-
plares deste Boletim, 10 sobrescritos de I.. 
rna ou comemorativos, e 10 excelentes fo
Ihas de album em cartolina. 

BOLETIM DO CLUBE FILAnLiCO DE PORTUGAL 21 

3739-Horst Will berg - 124 Eisenhammer 
Weg - Berlin - Tegel. 

ALEMANHA ORIENTAL 
3757-Ludwig Grau - (15a) Apolda - Wei

marische Strasse n.· 22 - Bez - Er
furt - AI, In, Russo. Fr, T . 60. 69. 

ARGENTINA 
3777-Pedro Netto - Roseh 1610 - Buenos 

Aires - Es, Fr, T .V.N.U. 12. Antigos e 
MOOernos. 90. 

BULGARIA 
3778-Stanko Antov Stankov - Cul . Krakra 

n .· 15 - Dimitrovo - T. 60. 3. 1. 2. 8. 

CANADA 
3758-T. A . . Bryamot - 6390 Me. Cleery Street 

- Vancouver 13 - B. C. 

CHECOSLOV AQUIA 
3786--<Dr. Jan Jirasek - Annagasse, 26 -

Bayern - T.N.U. 60. 3. 90. 

CHINA 
377S-Robin Cheng - 9 People's Str.

Nanxiang - Shanghai City - In, T. 
N.V. 60. 3. 62. 

FILIPINAS 
377O-Porfirio N. Mortola - ViUamueva, Ta

golo - Misamis Oriental Mindano -
In, T. 60. 3. 72. 

HOLANDA 
3774-G. H . v . Beusiohem - Korte Spaarne 

13 - Haarlem - AI, T. 60. 3. l00xlOO. 

HUNGRIA -
3747-Kazi Karoly - I stvanfi-ut 60/ A -

Bt.:dapest XIV - Fr, In . N. 60. 2. 90. 

INDONESIA 
3738-Silvester Jopingliang - ll-A, Djalan 

Kawatan - Solo - Surakarta - Java 
- 1.,1 , AI, T . 60. FDC. 90. 

3771-Tjan Tjong Liat - DjaJan Bodjong 
27/30 - Gombong (Kedu) In , T. 60. 3. 

ISRAEL 
3743-Eng. Levinson Alexandre - 24 Dub

now - App. 21 - Tel AViiv - Fr, In, 
Russo. T. 60. de 4. N. 3. 18 de 8. 20. 
25.90. 

3779-Louna David - Rue Doudaim 9 -
Jaflfa - T. 60. 3. 

JAPAO 
3756-Shizno Tukuoka - 1021 Ooka-cho, mi

nami-ku - Yokokama - T.N.U. 60. 3. 
3773-Shu Nakagawa - 1590-30 Ushgamihi· 

gashi - Swniyosht - Higashinada _ . 
Kobe - In, T. 60. 3. 

MALAIA 
3772-Stephen G. David - 353 Joo Chi at Pla

ce - Singapore 15 - In, T.V. 60. 3. 

PAQUISTAO 
3776--M. Alam. - Mahboob Radios - Sial

kot City - Ln, T. 60. 

FABRICAS DE PAPEL, 
CARTAO E SACOS DE PAPEL 

em 

Ovar - Argoncilhe - Serzedo 
Oleiros - Porto 

Manuel Francisco do 
Couto & Filhos 

92 
Telefones PAGOS DE BRANDAO 

234 

Fabrico de cartolina e todos os 
.papeis fraooionados em resmas 

e bobines 

Fabrico manual e 
mecanico de sacos 

Escritorio e Sede em 

s.. PAlO DE OLEIROS 



De 5 0 13 e de 17 a 20 de Novembro, 
visite, 

no ~'Palacio qalveias'" 
• a 

« V Exposioio FilatelicaNacional, 
Lisbo'Q - 60 » 

l € I s 
MINISTJijRIO DAS FINANQAS 

DECRJETO-LEI N.· 43.134 
27 de Agosto de 1960 

Por ·se enoon1!rar ating:ido 0 limite de 
emissiio da moeda divisiomiria de $10 (bron
ze) e sendo necessario elevar aquele limite 
de modo a garanfu a funC;iio econ6mica 
desta. moeda, aumento ,que 'sera feito a me
dida das necessidades, foi pUbiicado a !le
guinte disposic;iio legal : 

AI'l:. Unico : 0 !limite de emissiio da moe
cia iClivisiomiria de $10, made pelo Decreta
-Lei'll." 41.557, de 13 de Marc;o de 1958, e 
elevado pam 15.000.000$00. 

ADMINISTRAQAO-GERAL 
DOS C.T.T. 

DIREC(;AO DOS -SERVI(;OS INDUSTRIAlS 

PORTARIIA N.· 17.929 
3 de Setembro de 1960 

Manda emitir e par em circulaciio, curou-

l 
lativamente com as que estao em vigor, 
uma emissiio exln'aOl1dinana de selos pos
tais «Europa 1960», com as dimensOes de 
34,5x24 rom., denteado 13,5 nas taxas, cores 
e quantidades seguintes: 

1$00 azul, em dois tons .. .. .. 
3$50 vermelho, em dois tons 

9.000.000 
1.000.000 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro. N ovidades. Te
matieos. Sobreseritos de 1.0 
dia. Todo 0 material filatelieo 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R. MARIA ANDRADE, 55 

Telef . 834108 

LISBOA (PORTUGAL) 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
Um jornalista americano aconselha 
a aquisicoo de setos de Portugal e das 
nossas prov,ncias do Ultramar 

o jornaUsta filatelico Wilbbur Kat
tner eSCl'eveu recentemente, no jomal 
ameri(!ano <Linn's Weekly>, urn artigo 
pm que, depois de fazer vaiias eonside
l'a!;oes sobre acol.eccionac;iio de selos, 
aconselha os leitores a dedi'carem-se aos 
modernos selos de Portugal e suas Pro
vincias tntramarinas. 

Conquanto 0 entusiasmo do sr. Kat
tner rpelos nossos selos nlio exclua 0 In
teresseiro ponto de vista da sua 'Valo
rizac;ao por via de certas tiragens, que 
considera reduzidas, nAo queremos dei
xar de publicar a traduc;ll.o de alguns 
periodos do referido artigo: 

<Raridade e beleza tomam deseja
vel urn quadro de Rembrandt, Goya ou 
Picasso. Urn cartaz litografado de Tou
louse-Lautrec pode representar, da mes
rna maneira, talento e tecniea, mas uma 
obra litografada nilo pode ter, claro, a 
raridade das pec;as Unicas. As mesmas 
caracteristicas tornam certos se10s es
sencials para boas colecc;i5es. 

Portugal Continental era 0 Pals mals 
teimoso em nlio permitir-nos fazer uma 
selecc;iio. Mas chegou 0 dia. 0 Centena
rio do selo portugu~s convenceu-nos. 
Reproduz a Rainha D. iMaria 1[, mas 
se a comparardes com a figura do selo 
n.· 1 de Portugal, nao ju1gareis que e a 
mesma. 

Nao somente esta serie e bela, como 
tambem e diffcil. 'Cremos que ha menos 
do que 200.000 series completas, pois 
dols valores foram impressos na.qn.Iela 
quantidade. Quantos -destes existem com 
o resto da serie, novos ou usados, fica 
a I\'OSSO cargo calcular. 

A nossa segunda preferencia de Por
tugal e a serie de 1949, com os mem
bros da Casa de cAviz>. iMals variada 
em desenho do que a serie de D. !Maria, 
e quase tao diflcil como esta, mas, pre-

sflntemente, mais barata. Niio vos enga
nareis com outra, se as tiverdes como 
base de uma co1ecc;iio moderna de Por
tugal. 

Se passarmos para Angola, n.ii.o he
sitaremos urn <shake> em votar pe1a 
serie das <Aves> {urn ( shake>, mais ra.
pido que urn bater de asas dum passaro, 
e uma unidade de tempo usada em Dos 
Alamos, para indicar periol1os de tempo 
importantes para os atomos. Correspon
de a 1/000.000.000 de segundo). 

Primeiro do que tudo, cada selo da 
serie <.A. ves> e uma .beleza, a serie e 
grande, e oferece-nos material suficien
te para varios quadros numa exposi
{;B.O, ou para vartas paginas de album. 
Alguns selos siio raros, e, por exemplo, 
do de 501 Angolares s6 se tiraram 40.000 
exemplares, e as series completas vilo 
sendo cada vez mais escassas. iMesmo 
antes de a revista <Life> reproduzir 
esta serie, e de certos comerciantes pre_ 
tenderem especular, a errada f6rmula 
<50% do Scott> jA nlio se adaptava a 
estas belezas (nem para outras series 
portugueses. mas isso e uma outra 
hist6ria) . Quando as series actualmente 
nos <stocks> dos negoclantes passarem 
para as colecc;i5es, to:cnar-se-iLo mals ra
ras do que dentes de galinhas, e 0 seu 
prec;o sera. mals alto do que 0 voo daB 
aguias. lsto e 0 que pensamos do mer
,cado, antes da reproduc;lio da <Life>, e 
mantemos a mesma opiniiio. 

Cabo Verde e notruvel pela sua ver
dura, nii.o 56 no nome, como na beleza 
das ilhas, a qual se reproduz numa rara 
serie de vistas. Esta, belamente Htogra
fada em Portugal, e mais atractiva do 
que algumas emissi5es de panoramas de 
outras provincias (colocamos esta em 
segundo lugar, logo a seguir a de Ma
cau). Dos valores de 10 a 20 Escudos, 
foram impressos apenas 20.000 exempla
res, 0 que torna esta serie ainria mais 
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dificil do que a das cAves:., de Angola; 
quando mais algumas series se integra
rem em colec!<oes, vai ser dificil encon
trar series completas, a pre!<os razoa
vets. 

A fndia Portuguesa tern-nos dado al
guns interessantes selos do seculo 20-
e nao pretendemos depreciar as ernis
soes do seculo 19. Os nativos da fndia 
podem ser fascinantes, como as emis
goes Ceres de 1914 e seguintes, mas 0 

estudo destes selos levar-nos-ia ao campo 
da especializa!<ao. Em sua substitui!<ao, 
escolhemos a serie Nossa Senhora de 
Fatima, de 1949. Hs, oito selos na colee
c;ao, todos com 0 mesmo simples dese
nho, 0 que terna a serie atraente. iRara? 
Dos valores ,baixos tiraram-se ate 
300.000, enquanto que dos de 8 ruplas se 
imprimiram apenas 25.000. Como esta 
serie e obrigatl6ria para os tema.ticos de 
ReUglao, as existenclas van rareando. 

Macau, a vlzinha de Hong-Kong, e 
uma bela cidade, certamente cheinha de 
flores. A serie de 1948, eom vistas da 
cldade, e litografada eom tons subtls, e 
e rara, com menos de 20.000 series. Os 
mesmos desenhos foram reproduzldos 
em 1950, provaveimente em quantidades 
inferlores a 10 vezes mals aquela tira
gem. 

cPeixes de iMo!<ambique:. e como 0 
caWogo chama A nossa prefer~cia de 
Mo!<ambique. 1i: a malor (24 taxast> , a 
de mals altos valores, e a mals c:lli.'icil das 
.modernas emissCies desta provincia. 1i: 
tambem a que tem mals publicidade, 
gra!<aB, iguaimente, a «Life:.. tSeis dos 
valores tiveram uma tlragem de 100.000, 
quantidade razoavel para uso postal de 
uma popula!<ao de 6 mllhOes ( ?). Agora, 
e a altura da aquisi!<ao desta serie: cre
mOB que va1 seguir 0 pre!<o ascendente 
das cAves:. de Angola. 

S. Tome e Principe emitiu uma agra
davel serie de frutos, que merece a nossa 
escolha como a serie preferida desm 
Provincia. Mas desconfiamos que mui
tos coleeclonadores perguntamo iporque 
razlLo estas ilhas nao ifizeram em:lssao 
de selos do Rei George VI e de Isabel 
n, antes de descobrirem que nao se tra
tava duma col6nia inglesa ... Esta serie 

e mais rara do que 0 que faz supor a 
cota!<ao do Scott. 

Mals ou menos todos os anos, as oito 
Provincias tntramarlnas portuguesas fa
zem uma emlssao em conjunto, com 0 

mesmo desenho, num plano parecldo com 
o das emissCies cEuropa:.. Em 1949, para 
comemorar 0 75.' anlversario da U'niao 
Postal Universal, fizeram uma dessas 
emissCies. 0 desenho utillzado destaea-se 
apenas pela sua falta de imaglna!</io, e 
a sua .beleza limita-se ao uso de cores 
esquisitas, para algumas das Provinclas. 
Como resuItado da sua escass~, as pre
!<os destes selos tern atingldo uma posi
!<1i.o muito elevada. Esta e uma colec!<lio 
de todas as Provincias que vos aconse
lhamos a adquirir sem demora. Nao e 
agradllvel A vista, ao contrario de quase 
todas as outras emissoes referidas, mas 
tereis a compensa!<ao, quando verifircar
des que uma compra agora, val bene
ficiar, daqui :"or uns 8.nOS, a vossa con
ta no Banco.:. 

Como acima dizemos, nlio aplaudi
mOil 0 cons.elho que da. 0 sr. Kattner, 
d~ aquisi!<iio dos selos portugueses pete 
Simples motivo de que se estao valori
zando, nem perfilhamos algumas das 
suas afirma!<Cies. !Mas, como tambem se 
refereA beleza da malor parte desses 
selos, e, POr outro lado, como nao sao 
multo vulgares, na lmprensa filatelica 
estrangeira, as refer~c1a aos nossos se
los, nao temos duvida - antes 0 faze
mos com satisfac;ao - em pubUcar al
guns perfodos do referido artigo. 

J.M. 

HENRIQUE MANTERO 
Encontra-se sempre as ordens de 
todos os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATELICO 
Pra~a da Alegria, 58-2.·-A 

Telefone 28176 
LISBOA 

Salos Cl6ssic:os, Modarnos, Tam.§tic:os 

COMPRA - TROCA E VENDE 
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3784-MaJIlue1 Alberto Fradique S. Afonso
Rua do Carreao, 13-3.·-Esq. - Lisboa 
-(P) T. 60. 

3785-Jose Manuel Cabrita Neves - Rua 
Heliodoro Salgado, 39-4.·-Esq. - Us
boa 1 - (P) T.C.N.V. 60. 1. 2. 15. 30. 
90. 

3787-D. Maria Teresa Correia Ferreira de 
Brito - Av. de iRoma, 58-3.·-Esq. -
Lisboa - (P) Po, Fr, In, T.N.V . 60. 
1. 2. 94. 

3789-Alexandre de Almeida Pires - Rua 
dos Gu.erras, n.· 16 - Alenquer - (P) 
Po, Fr, T .C.N.V. 60. 1. 2. 94. 

3791-Joaquim Manuel Baptista da Silva 
Galveias - Rua da Benefi.~ncla, 146-
-1.·-Dt. - Lisboa 4 - (P) T.C.V.N.V. 
60. 1. 2. 90. 93. 

3792-Dr. Jose Ant6nio Almeida Dias - R. 
D. Francsico Manuel de Melo, 12-5.'
-Esq. - Lisboa - (A). 

379J--.Mamuel Valentim da Conceicao Duar
te - Rua CarTvalho Aretijo, 25-1.·-Esq. 
-Damaia - (M) Po, Fr, Es, In , T. 
C.V.N.V. 60. 5. 90. 

ANGOLA 
2693-J oao Martins de Oliveira - Caixa Pos

tal, 786 - Benguela - (1M) Po, Fr, Es, 
T.N.V . 60. 1. 2. Tematicos de 3. flores, 
despol'tos e religiosos. 

3262-Manuel Augusto da Costa Manso -
Cilia Postal, 408 C - Luanda - (P) 
Po, T.N.V. 60. 1. 2. Flores de todo 0 

Mundo, 93. 
3744-Jose Ant6nio Fel1I'eira Alves - Caixa 

Postal, 3089 - Luanda - (P) Po, T. 
N .V. 60. 1. 2. 93. 

3768-->Fernando Cardoso Ivars - Luanda -
(P) Po, T.C.V,N.V. 60. 3. 

MADEIRA 
1686-Joao Gomes Chamusca - ,Calcada do 

P.ico, 44 - Casa n.· 10 - iFuhchal -
(P) Po, Fr, Es, T.C.V.N.V. 5. e U1tra
mar, 6. 

3742-Manuel Greg6rio ·Farinha - Caminho 
do Monte, 32 - Funchal - (P) Po, 
Fr, T .C.N.V. 60. I1has e 3. 21. Gibral
tar. 90. 94. 

MOQAMBIQUE 
3748-Dr. Artur GonCal'Ves Lourenco - Di

d'eCtor dos Servieos de AcIm.klistraeao 
Civil - Lourenco Marques. 

S. TOME 
3746-Carlos Fernando Nunes dos Santos

S. Tome - (M) Po, Es, T.V.V. 60. Te
maticos: desportos, flores, fauna, bar
cos e paisagens. 

BRASIL 
3224-Eng. Juergen Otto Berner - Rua de 

S. Pawo, 1960 - Caixa Postal, 35 -
Blumenau. (A) Al, Po, Es, In, T.C.V. 
N.V. 60. Suecia, Argerutina, Islandia, 
Il1landa e Bolivia. I not exchange 
with comunist countries. 

3657-Cezar Alberto de M. da Silva - Rua 
da Quitanda n.· 50 - Sobrado - Rio 
de Janeiro - Estado de Guamabara
(P) Po, T .N.V. 60. 11. Israel, 16. 17. 18. 
30. 90. 91. 

3749~Raimundo Ralid - Cilia Postal, 105 
- Uberaba - Minas - (M) Po, Fr, 
In, T.C.N. 90. 

3750-Joao DomiJrugos de Old·veira - Ita
baiana - Estado de Sergipe - Rua 
Benjamim Constant 39 - 60. N. V. 

3759-Luis A!lberto Fernandes - Rua Barao 
de Jundiai, 282 - J'lLIldiai - S. Paulo 
-(M) Po, T.C.V,N.V. 3. 15. 

3762-Edson Palladin Faggion - iRua Jaci
rendi, SIN - Tatuape - Sao Paulo
(M) Po, Fr, IIllJ, E s, 70. Revistas. 80. 
T. Postais . 

3767-Josue do Prado - Rua Benjamirn 
Constant, 47 - Jrundiai - (M) Po, Fr, 
In, It, T.N.V . 60. 4. 90. 

3788-Luzanira PeJI'eira Mafra - Rua Benja
mMn Constant, 14 - Apt. 302 - Gl6ria 
- Rio de Janeiro - Estado da Guana
bam - T.C:V.N.V . 60. 3. 

3790-Dante B. Limoni - Av. Rio Bmnco, 
110 - Florian6polis - St." Catarina
(P) 60. T. Tematicos : fauna e flores . 
8. Da 6. do SuI. 15. 

ESPANHA 
3736-Francisco Camps Dasi - Plaza del 

Cauclillo, 26 - Valencia - Es, T. 60. 
3. 1. 10. 19. 21. Tematicas de flares. 
90. 

3737-Enr.ique Giner Tol'IIlo - Alcira 14-7.' 
- Valencia - Es, In, T.C.V.N.U. 1. 60. 
19. Polonia. Austria. 21. 90. 

ALEMANHA OCIDENTAL 
3725-Geol'g Gluszak - Rohlederstr, 36-

Framkfiurt am Main - Po, In,S. 6. 
North. Sorth. 97. 
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TEMATICAS 
(Conflnuat;ifo do n.O 110) 

A ,terceira piroga, igualmente de um s6 
tronco de arvore, era mais comprida, tendo, 
pelo menos, quatro metros, e terminando 
em ponta nas duas extremidades. Do lado 
mais estreito, a cavidade termina ern forma 
quadrada, e tern wna pequena banqueta 
terminal, de forma tril!lll:gular. No interim, 
foram deixados dois cont'rafortes em rele
vo". 

A Seccao Nautica da Academia Irlande
sa, de Dublin, possui mais de seiscentos 
modeIos, constando parte deIes de urn elu
cidativo catlilogo, renovado ern frequentes 
edicoes. Adiante se transcrevem alguns pe
riodos: 

«Existem mesta col~ao tires antigos ba
teis; 0 primeiro, comseil:e metros de com
primento, oitenta centimet'ros de largura e 
trinta de altura, e cavado num s6 tronco 
de carvalho,que devia ter peIo menos urn 
metro e trinta e cinco centimetros de dia
metm. Esta embaJI'CaCao, proveniente da 
Lagoa de CaJolione, na eosta de Wexforo, e 
\.a:I1gamente eortada ern esquadria na parte 
inferior. Uma das extremidades e arredon
dlada e urn pouco ~evantada; a outra e cor
tada em lingulO recto, e fechada por uma 
peca emburtida, rna em ramhuras e calafe
tada com casca. No interior encontram-se 
tres contrafontes cortados do mesmo modo 
no tronco de carvalho. 

Esse interior, no momento da deseober
ta, eontinha urn vaso Ide madeira para es
vaziaT a agua, e dois rolos, rp-rovavelmente 
destinados 'a lan~ar a embarcacao a agua. 

o seguP..~O batel e uma rp-iroga, de urna 
56 Per:=. de carvalho, de poueo mais de sete 
metros ·de eomp.rimento, trinta ce:ntimetros 

o L E c c 5 

~------------ Por ---------

M'rlo Araujo de SOUSII 

de Ia'l'gUTa e vinte de profundi:dade. Termi
na em ponta nas duas extremidades e con
tern tres contrafont.es talliados na madeira, 
eompletados com wn pequeno assento ter
minal triangular (bl!lll:Co?). 

o terceiro, igualmente de urna sO peca, 
tern urn pouco mais ,que seis metros de 
comprimento por cinquenta e cinco centi
metros de ~argura, poueo mais ou menos. 
Sobre as amuradas, de cada lado, ha urn 
corte para eolocacao de urn. banco,. 

Esta Ultima embarcacao parece ser me
IIlOS antiga ·que as outras, no entanto, tam
bern nao se pode fazMas remontar a uma 
demasiado alta antiguidade. Com efeito, 
Ware diz que existiam ainda no seu tempo 
('liroiares do actual secuJo), .nas dbeiras da 
Irlanda, pirogas cavaKias IIlWn sO tronm de 
ca.nvalho. 

Tambem se sabe que as habitacOes la
custres, eonstruidas sobre wna esp6cle de 
ilhas artifioiais denominadas «crannoges", 
foram continuadas at6 muito tarde na Ir
lam:da. Todos os bareos encontraidos a volta 
dessas ilhas sao pirogas de uma 56 peca, 
eavadas em grossos troncos de atlvores. 

A piaoga em fonna de pia, simples 1iron
eo de arvore oortado a direito nas duas ex
tremidaldes, sem esquadria alguma no exte
rior, existe igualmente na 1I11anda. No con
dado de MonaghaJIl (diz SiI1ley's, in «Account 
of the territory of Fornay,.), foi encoMmda 
urna variedade muito interessante, tendo 
nas duas extremidaJlies uma esp6cie de asas 

E s 
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ou punhos, os quais seI1Vi.am provavelmente 
para transportar a embarcac;ao de um lugar 
"parIl ou.1Jro, ou quica para a armstar pa·ra 
a praia p6s ter navegado. 

Cita «siIr" Ch8.'l'les Lyell, na sua obra 
"UAncienete de l'homme» (pag. 49), que en
controu nas «British Associatioru Reports» 
do ano de 1855, uma minuciosa mem6ria de 
John Buchanan, segundo a ,qual. ·foram re
tiradas, de 1780 a 1855, pelo menos dezassete 
canoas dos terrenos baixos, que marg!i.nam 
o Clyde, em Glasgow, e que eram. leito do 
mar antes de terem ISido cobertos pelos alu
vi5es. Este investigador examinou pessoal
mente muitas delas, cinco das quais foram 
enconl\:radas eIl!terradas na vasa, debadxo 
das ruas adljacentes ao porto de Glasgow. 
Uma delas, na posiC;iio veril:ical, com a pr03 
para cima, como tivesse soc;obrado durante 
alguma tempestade, continha grande mime
ro de canahas marinhas. Outms doze ca
noas foram encontradas a cerca de noventa 
metros .da praia, a profunJdlidade media de 
cinco metros e meio abaixo da supel'ficic 
do solo, e tamb6m a dois metros e dez cen
timetros acima da llilha das preia-mares. 

Buchanan continua a descrever: 
«Ouase todos estes ·an1Iigos bateis eram 

form ados de um 56 tronco de caTVaJ.ho, ca
vado com ilnst:rumentos de visivel cort(! 
grosseiro, provavelmente machados de pe. 
dra, auxiJ.iac\"'os peJa aCl;ao do fogo. SOmente 
urn pequeno mimero apresentawa cortes bern 
feitos, evidentemente executados com ins
trtumentos metaJicos. Dois deles eram cons
truidos com tabuas, e 0 .roais hem acabado 
conSeI1Vava vestigios da u,tiliza-eao de p re
gos quadrados de metal, os quais tinham 
desapatecido completamente . 

Numa outro piroga, foi encontrado um 
machado 'de diorite, e no fundo de outra 
achou-se uma rolha de cortic;a, 0 que fez 
sup or Telac;5es com a Franc;a meridional, 
Espanha, Portugal ou ItaJia». 

Tambem os ,lagos .d,a Suic;a, (lorn as suas 
habitac;5es lacustres, {ol1lleceram numerosos 
espec:imes de antigas pirogas. 

Abre-se aqui um ·parentesis para infor
mar, desde ja, que qc.ase todas as desco
bertas de embarcac;5es se iniciaram com 0 
gosto apura:do da investigac;ao oientifica que 
se pode Si'tuaT entre 1750 a 1900. Ap6s est:! 
data, pouco mais conseguirarn os sabios ob
ter digno de menc;ao, porque 0 que havia a 
descobrir ja fora feito. 0 interesse na in
vestigaC;iio nao diminuiu. Pode dizer-se aic 
que recrudesceu, mas a not6ria falta de 
proveitosa colheita ilnibiu os especialistas 
de apresent3!l" mem6l1ias m. firescas, cha-

memos-lhe assim, sobre 0 assunto versado. 
Claro que esta deficiencia de elementos re
centes pode ser em paNe atribuida a difi
cul:dade na inteI1pre1!ac;ao de trabalhos nou
tros idiomas que nao 0 frances. Neste ul
timo, p~rm, ,tudo quanto se p6de consul
tar resuJtou improdutivo. 

POStalS em linhas anteriores, a laia de 'elu
cidac;ao, fooha-se aqui Q pa·rentesis e conti
nua-se a rlescrever 0 que, de mais notavel, 
SUIlgiU das obras consultadas. 

Pois, como se ia dizendo, na Suic;a, De
sor cita varias pirogas extraidas do Lago 
Bienne. Uma deJas, perto da I,lha de S. Pe
dro, estava 'ainda carregada de seixos. Se
gundo 0 'autor citaJ<:io, na epoca da pedra 
polida, os construtores das habitac;5es la
custres, para consolidarem as estacas desti
nadas a sustenJ1:ar essas habitac;5es, calc;a
vam-nas com pedras que iam buscar em 
barco as margens, por ser 0 fundo do lago 
L-ompletamente desprovido delas. A piroga 
da Ilha de S . Pedro ,gena uma embarcac;ao 
metida a pique com 0 seu carregamento de 
pedras, e remontaria assim a epoca da pe
dra polida. Troyon, no seu trabalho .. Habi
tac;5es Jaoustres dos tempos anltdgos e mo
demos», pormenoriza .roais circunstanciada
mente esta piroga. Achava-se em parte pre
sa na vasa, illO angulo setentrional da Hha; 
construida de uma: s6 ~ de urn tronco de 
carvalho enorme, nao media menos de quin
ze metros de comprimento, variando a sua 
largura entre urn metro e cinco e urn metro 
e trinta centimetros. Este mesmo invest!
gador, em «Des Habitations Iacustres», cita 
diversas pirogas aohadas em Estavayer e 
MOI1ges. 

Informa ainrla Desor. _ no seu I1rabaJho 
"PalafiiMesl>, que 0 Museu de oNeuohatel che
gou a possuir urna piroga obtida do Lago 
do mesmo nome, maS que infelizmerllte, ao 
secar, .ficou completa:mente disfonne. 

Em Franc;a, foram tambem encontradas 
varias pi·rogas, que Il"emontavam aos tempos 
pre.hist6ricos. 

No segundo quartel do seculo passado, 
quando alguns trabalhadores prooediam a 
construc;ao de obras de fortifioac;ao em Ab
beville, no local denominado Sait-Jean-des
-P.res, na margem esquel'da do canal de 
tri'msito, descobriram uma piroga na turfa, 
cerca 'de tres metros e setenta centimetros 
abaixo de urn caminho 'adjacente, e a du
zentos metros aproximadamente da est~ao 
do caminho de ferro. Feita ·de urn s6 troneo 
de carvalho, tinha seis metros e sessenta 
centimetros de comprimento, os seus extre
mos quadrado~ eram talhados de vies, de 

LISTA DE SOCIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
una Dfl SIU-IIILlfDfRLlnf -lfilIEIS LInE - mu DES IflBRES 

---
Altera,ies - Reingressos - Hoyos , . 

soc lOS 

PORTUGAL 
2405-J05e Ribeiro Relvas-Rua Elias GClJl'

cia, 75 - Mafra - (M) T. C. N. U. 
60. 1. 2. 

2459-J oaquim Vicente Serrao - Beco do 
Felejo, 25 - Santarem - T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 94. 

3140-Sergio Gannon Fernandes - Rua do 
AIecrim, 53-1.°-Lisboa - (P) Po, N . 
U. 60. 

3195-Augusto Carreira cesar Pereira - Ca
sal de S. Joao - Figueir6 dos Vmho> 
- (M) Rr, In, T. N. U. 60. 1. 2. Israel, 
Ghana, Nac;6es Unrdas, Paises Asian
cos 90. 91. 

3557-Jose Maria Roxo Ferreira - Rua An
tonio Jose Baptista, 143-1.°-Dt. - Se-
tubal-(P) Po, Fr, In, AI, Es, T. N. U. 
'60. 3. 90/1957. 34/1960. 

3578-Jose Car-los Valente - Rua de Infan
taria. 93-1.°-Dt. - Lisboa 3 - (P) Po, 
Fr, T . C. N. U. 60. 1. 2. Temat.ica Ani
mais . 90. 92. 93. 94. 

3587-Ant6nio Noel de Vasconcelos Barbosa 
- Rua A do Bairro de S. Vicente -
Santarem - (P) T. N. U. 60. 3. 90. 94. 

3740-Joao Filipe Abrantes - Muge - Po, 
Fr, In, T. N. U. 60. 61. 

3741-Ca1"los de Rocha Leitao - Rua E~a 
de Oueiroz - Aveiro - (M) Po, T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 94. 

3745-Luis FiJipe Pinto - Rua de ANoios, 
213-2.0-0t. - Lisboa - (M) Po, T . C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 

3751-Jose Ouarte Machado Morais - Vi
venda «0 Meu Mundo» - Nazare -
(P) Fr, T. C. N. 60. Tematica de Agri
cultura . 90. 

3752-Manuel dos Reis Baptista - R. Canal 
do Cojo, 1.°-0t. - Aveiro - (P) Po, 
T. C. V. N. U. 60. 

3753-Jose Alvaro Lopes de Figueiredo -
Roo Antonio Pedro de Carvalho, n ." 5 

- Moscavide - Lisboa - ( P) T. C. 
V. N. U. 60. 21. 29. 90. 

3754-Te1mo Nogueira - Av. Visconde Val
mor, 64-3.· - Lisboa 1 - (P ) Po, Fr, 
In, T. C. N. U. 60. 1. depois de 1916. 
M09ambique. Africa do Sul. 16. 30. 92. 
94. 

' 3755-Henrique Jose Gomes Pereira - Rua 
Luciano Col"deiro, 30-1.°-0t. - Lisboa 
1 - (P) T.C.V.N.U. 60. 1. 2. 94. 

3760-0. Julia da Costa Perinhas Sena 
Av. Oefensores de Chaves, 95-3."
Lisboa. 

3761-0. Ema Trinciio - Rua da Sociedade 
Farmaceutica, 37-r/c-Esq. - Lisboa. 

3763-Joao Afonso Henriques - Rua Cruz 
dos Mestres, 18 - Faro - (P) Po, Fr. 
T.C.N.U. 60. 1. 2. 10. 90. 94. 

3764-0. Zulmirr'a AIves de Mattos Azevedo 
- Av. Casal Ribeiro, 21-1.° - Lisboa
(P) T.C.V.N.U. 60. 

3765-0r. Montenegro Carneiro - Rua Ale
xandre Herculano, 37-3." - Lisboa -
T.C.v.N. 60. 1. Moc;ambique. 

3766-Afonso Zuroher Salter de Sousa
Rua Gil Eanes, s/n.", 2.0_0t. - Lavra
dio - (M) Po, Fr. In, AI, T.C.V.N.U. 
so cJassicos 60. 1. 2. 15. 26. 90. 91. 93. 
94. Bandeirante. 102. 

3769-J oao da SHva Miranda - Lugar da 
Lomba - Santo Tj.rso - (M) Po, C. 
N.U. 60. 1. 2. 4. de 3. 90. 94. 

3780-0. Henriqueta Maria S . Antunes Mi
randa - Rua 19 de Junho, 32-1.° -
Portalegre - (P ) Po, N. U. 60. 

3781- Jose Maia Fer reira Marques - Cafe 
Central - Cacem - (P) Po, In , T.N. 
U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 

3782-Torcato Oavid Cardoso de Bessa -
Real - Vila Mea - Oouro - T. 60. 

3783- Raul Augusto Garcia - Rua 1.0 de 
Maio, 12 - P6voa de Varzim - (P/"1) 
Po. T .C.V.U. 60. 3. 90. 94. 
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PERITAGEM DE UM SELO 

o artigo que a seguir transcrevemos, «A 
peritagem do selo 'IWS cldssicos espanhois, 
especialmente no amarelo de 60», do. auto
ria do Doutor Luis Bias, catedrdtico uni
versitdrio, publicado na revista "Colec
cionismo», e, .sem favor, um dos mais inte
ressantes ultimarnente publicados. 0 espi
rito cientifico e de pesquisa consegue resol
ver problemas complicados. 

Consideramo-lo um paradigma de perita
gem de /Urn selo, e por isso 0 transcreve
mos na integra. 

Niio e Mcil divulgar os metodos e 
procedlmentos que se empregam actual
mente para fazer a peritagem do papel 
dos selos, os de Espanha elassieos ou 
os de qualsquer outros palses ou epo
cas. Os principals ensaios, que poderiam 
evidenciar a sua natureza com malor 
seguranga, os qufmicos, nao sao suscep
tlveis de 81plicagii.o, porque alterariam 
o papel examinado, e, por eonseguinte, 
prejudica-lo-iam. Outros meios de ana
lise do papel, como a identificagAo das 
fibras (pasta mecanica ou quimica, juta, 
algoda~ etc.), a caracterizagao das car-

tal modo que 0 Sell plano superior media 
mais dois metros e cin1:J.uenta centimetros 
de comprimento do que a sua linha infe
rior, um pouco achatada, com uma largura 
de trinta e cinco centimetros. A maior lar
gura da parte 'superior, tomada aum te~o 
do comprimento, media noventa centimt.!
tros; a partir deste ponto, a piroga e6treita
va-se e apresentava uma Jargura de aipen8:S 
cinquenta centimetros da extremidade mais 
afasrada. Ora, como nao existe arvore al
guma que, natu.raImente, diminua quarenta 
centimetres no seu difunetro .num compri
m~nto de quatro metros, deve concluir-se 
que 0 tronco utilizado fora desbastado ex
teriormente. 

Antes desta anteriormente desorita, ha
via side descoberta em Estreboeuf uma ou
tra com dez metros -de comprimento, cin
quanta e ci.nco centimetr~s de Iargura e cin
quenta de p.rofundidade. De fundo chato, 05 

Pe/o----___ _ 

Prof. Doutor Luis BIas 

gas e corantes (barita, gesso, cal, pig
mentos, etc.) e a analise das cinzas, etc., 
nao podem aplicar-se sem perigo nesta 
peritagem. Assim, resta-nos empregar 
outra especie de ensaios, os fisicos, mui
to menos especificos, e que na maioria 
das vezes deixam diividas na interpre
tagao dos resultados. 

o exame microsc6(pdco, com 40-601 
diametros de aumento do ver8() do selo 
usado, IOU ,da face, se esta. novo e com 
goma, diz-nos bastante sobre 0 aspecto 
e 0 tamanho das fibras, sua disposigao, 
etc. E se efectuarmos este ensaio com
parativamente com outr~ selo da mesma 
emissao, em ,bastantes easos ele permite 
definir a analogia au diferenga de ambos 
os papeis. Diga-se desde ja. que estes 
factos, em easo de diferenga, nao t~ 
valor absoluto, pais pode ocorrer, e ocor
re em muitos casos, que uma mesma 
emissao empregou dois ou mals papeis 

lados eram cOl1tados verticalmente por den
tro e por fora, 0 que Ihe dava quase a for
ma de uma pia cortada em esquadria. A 
cita9ao deste exemplar e pa.ra realce do fac
to precioso de, iDa sua parte mais Jarga, se 
conseI1Varem indicios claros de mastrea9ao. 
Esteve muito tempo no Museu de Abbeville, 
mas detiorou-se eompletamente, :Dada mals 
restando do que a SUI descl1i9ao. 

I~almen1:e, a .quando as esca.va9Oes da 
bacia da Barra, no Hav:re, foi encontrada 
uma piroga com mais de treze metros de 
comprimento, cavada num s6 troneo de ar
vore. As duas extrerrudades eram pontea
gudas e macigas, com 0 interior refon;ado 
por curv-as f=adas da mesma arvore; tl
Ilha perto de urn metro e trinta centimetro..~ 
de concavid:ade, e 0 material empregado na 
sua constrll9aO fora 0 choupo. Inutilizou-<;e 
com 0 tempo, como tantas outras. 

(Continua IW proximo numeral 
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diferentes, como veremos quando se tra
tar da emissa o de 1860. 

outro ensaio fisico, que em nada al
tera 0 papel nem prejudica 0 selo, e a 
determinagao da sua porosidade ou ca
pilaridade. Este processo e de resulta
dos indiscut!veis, contudo basta ter la
vado quimicamente urn selo (com per
manganato e bissulfito), para que au
mente muito a capilariedade do papel em 
relagao a 'outro selo nao lavado. Para 
detalhes deste metodo, '(lode consultar-se 
o meu Manual do expertizador de selos 
de E'spanha (1850-1900), Madrid, Aguil
lar, 1960, pag. 68 e 69. 

De igual modo '(lode dizer-se da me
aida da espessura do papel, feita me
diante urn aparelho apropriado, dado de 
urn valor muito relattvo, pois nai pri
meiras emissaes Espanholas, e em geral 
nos classicos de papel feito manua,lmen
te, e mesmo nas mais recentes, com 0 
papel feito a maquina, as suas espessu
ras sao muito variaveis. E isto e tlio 
certo, que, ap6s ter medido escrupulosa
mente centenas de selos elassicos, optei 
por nao indicar este dado na citada 
obra sobre peritagem. 

Possivelmente, 0 metodo mais uti! 
para 0 perito ser:a 0 exame do seto a 
luz da Wood, luz ultravioleta flltrada, 
porque a cor distinta ou fluorescencia, 
que os papeis tomam quando se exami
nam com esta luz, permite, em muitos 
casos, esclarecer as diividas sobre a le
gitimidade ou ilegitimldade (los papeis 
estudados. Mas 0 ensaio, ou, meThor, a 
sua interpretagao, depende da pratica 
que 0 analista tem, porquanto, se este 
nao esta acostumado a fazer exames 
com esta luz, nao vera nada. Como me 
dizia, M alguns anos, urn medico fila
telista, e algo parecido com 0 que com 
eles, medicos, ocorre, na interpretagiio 
das radiografias: tem que se estar mui
to familiarizado com tais exames, para 
deduzir ,deles dados de valor. 

Mas 0 exame a luz de Wood, junta
mente (fom 0 microsc6pio, permIte, na 
mia "ria dos casos determinar a idade e 
a autenticidade dos papeis emprega'lcs 
na prOdU(;80 dos nossos selos cllissicos. 
E us vezes e tlio clara a diferenciagao, 
que uma pessoa que jamais tenha rna
nejado esta lamp ada, r~de aprec!ar nes
!"c cxame as diferengas. Assim sueede, 
pOl' exemplo cern os papeis do 4 quar
tos de 1860, <0 amarelo de 60>. 

Nos cat8.logos especiallzados de Es-

panha, indicam-se como variedllldes do 
papel verdOso deste selo, 0 . branoo e 0 
azulado. Cremos que samente houve 
uma classe de papel, 0 lVerdoso, que, as 
vezes, por escassez de pigmento ou por 
rna distribuigao · do mesmo na pasta, 
deu esse tom tao tenue, quase branco, 
que apresentam alguns exemplares, 
muito poucos, diga-se. Em relagao ao 
tom azulado, cremos, com toda a since
ridade, que nao e Original, mas obtido 
pOl' processos qu!micos, quer dizer, 
alterado posteriormente por b a.n h 0 

em alcalis ou sabaes alealinoB. Quem 
quer que seja, 'Pode transformar urn 
selo destes oom 0 papel vel'doso em 
azufado, sem mais do que Bubmete-Io a 
urn banho em soda a 5%, e logo lava-lo 
com agua limpa. 

Mas 0 que nao indicam os eatalogos 
especializadoB e que existem duas clas
ses muito distintas de trapel verdo
so, urn a base de urn pigmento verde 
azulado intenso, e outro cIOm urn pig
mento de eOr verde claro. Se se exa
mina a luz de Wood urn lote de 'vArias 
centenas de selos do amarelo de 60, 

. descobrir-se-ao seguramente urn ou va
rios exemplares que a essa luz IlJpresen
tam uma coloragao violeta intensa do 
papel, que ressalta enormemente do tom 
amarelento dos restantes. Este exame 
pode fazer-se indistintamente pelo verBO 
ou pela face do selo. A prjmeira vez 
que realizei este ensaio, pensei que se 
tratava de falsos da epoca, que assin, 
poderiam ser facilmente reconhecidos e 
lleparados de entre grandes quantidades 
dos mesmos, dado que possuiam urn pa
pel diferente do normal usado na emis
sao. Mas com grande sullpresa miDha, e 

xaminando depois urna extensa eolec
Gao de vapedades e falsos da epoca des
te selo, achei uma grande quantidade 
dos mesmos que apresentava esta es
tranha florescencia 11 luz de Wood, mas 
que eram indiscutlvelmente autenticos. 
Ante estes desfecho, realizei urn estudo 
met6dico com muitos milhares de 
exemplares do amarelo de 60, e che
r. ue: a ccnclus8.o de que existem duas 
I lasses de pap el: urn. 0. normal, tal como 
se des creve nas obras e cataIogos f11a_ 
l.elic Js; e 0 outro com urn tipo de papel 
tota Imente distlnto, que passo a descre
ver. 

Se se clCaminar 0 verso de urn selo 
normal de papel verdoso do <amarelo 
60>, com ,uma lupa potente ou ao mi-
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crosc6\- io eom 40-60 aumentos, observa
-se, na pasta do papel, UDS pequenos 
pontos de cOr azul intenso, nao muito 
abundantes, uns vinte a vinte e cinco 
ror selo, e que impregnam a massa do 
papel. C:>m efeito, e como se sabe, a. cOr 
a2'ula da deste pigmento mineral mistu
ra!ia com a COr amarela da pasta de 
papel, produz urn tom verdoso, carac te
nstico do papel normal deste valor. In
sistimos em que sao pontos de urn pi
gmento azul intenso, e em pequena 
proporgao, maxima de uns 25 por selo, e 
as vezes samente oito a dez. Mas se se 
observa em iguais condigaes 0 verso de 
urn selo com papel anormal, ou seja 
aquele que a luz de Wood apresenta a 
coloraGao violeta indicada, verifica-se 
que, pelo contrario, esta materialmente 
coa.lhado de pontos 'Verde azulados, 
mUito mais que ,no anterior, eom a par
ticularidade de que, agora, este pigmen
to e transparente. Nao e necessario 
sequer a lupa, para v~-los, porque iJ. vis
ta desarmada aparece 0 pontinhado tver
dose que impregna todo 0 PlllPel deste 
selo. ESte pigmento, em compara~o 
com 0 anterior, opaco, e verde azulado 
transparen teo 

A primeira ideia que nos ocorreu pa
ra explicar esta anomalia de urn papel 
tao diferente, em selos indiscutlvelmen
te aut~nticos, foi que na fabrica do '(la
pel. possivelmente, se lhes esgotou 0 pig
m ento azul com que faz'am a pasta, e 
entao tlveram que utilizar urn outro 
tipe de dgmento que, por nao possuir 
urn po del' de pigmenta~o tao intenso 
como 0 anterior, teve que ser emprega
do em maior percentagem. Daqui a 
abundancia dos mencionados pontos de 
(lOr em tais selos, assim como a flores_ 
cen cia violeta a luz de W'ood. que este 
novo pigmento ,comuni'cava ao prupel. 
Se a ideia estivesse certa, lagicamente 
haveria uma epoca na qual seriam mui
to frequentes os selos com esta flores
c~ncia E, com efeito, revendo a. ·co
lecgao de Eelos soltos e em ·carta que 
possui 0 sr. ("'nDde de Oviedo, do 4 quar
tos de 18-50, pude comprovar que os selos 
com florescfncia violeta aparecem pe
la primeira vez em Abril de 1862, e sao 
r a da \'ez ma is freQuentes ate final da 
sua circula~o. a 15 de Julho de 1862. 

1. /"itc a concJrdancia da nossa ideia 
com 0 ensa io real'7udo, prossegui no 
exame de outras colec~oes com data, 

nesse mesmo c:amarelo de 60>, e sempre 
os de fluorescencia violeta a luz de 
\Vood se apresentam durante 0 segundo 
trimestre de 1862, mas nunC:l os encon
trei em datas anteriores. E interessan
d .. nos 0 tema, ampliamos 0 seu estudo 
aos falsos da eppca, nos seus diversos 
ti,os, e no exame realizado eom uns du
zentos exemplares diversos, vimos que 
nenhum dos tipos I a IX de Tort Nico
lao, apresentavam a fluorescencia vio
leta; e, por outro lado, os tipos X a xm 
a apresentavam, tal como os legltiruos 
do 2." trimestre de 1862. 0 exame pos
terior ii. IJUpa, Idestes illtimos falsos da 
epoca, aeusou igual distribuigao de nu
merosos pigmentos verdes transparentes. 
Realmente, nao podemos comprovar a 
data do emprego destes falsos da epo
ca. Seria muito interessante, e darla 
com seguranga alguma luz sobre a ori
gem de tals falsos dos tipos X a XILI, 
compulsar muitos exemplares com da
tas; ese, com efeito, sao florescentes 
com -cOr v 'oleta A luz de Wood. Este 
trabalho nao 0 podemos efectuar por 
falta de material. 

Po rem, 0 que nos pareee demonstra
ao, como resultado dos nossos ensaios e 
observagoes sobre a papel desta emissao 
do 4 quartos de 1860, de que existem 
taDtos e tao bans espe:!ialistas em Es
panha, e que houve duas classes distin
tas de papel: urn que chamaremos 0 nor
mal, de cOr verde palida, pigmentado 
com pequenos pontos opacos de cor azul 
intensa, e em muito pequena quanti
dade, papel que foi empregado durante 
os anos de 1860 e 1861, e 1. 0 trimestre 
de 18&2, e 0 fiual nao acusa a fluores
cencia violeta a luz de Wood ; e outro, 
verde azulado, inte:1samente pigmentado 
com pontos de cor verde-azul ados trans
parentes, em grande quantidade, papel 
que a eusa a luz de V\Tood uma intensa 
fluorescencia violeta, e que deve ter-se 
usado nas illtimas tiragens da emissao, 
principalmente no 2.' trimestre de 1862. 
A raridade do 2." tipo, em relagii.,o ao 
primeiro, e pouco mats ou menos de 1 
para 10. 

Em nosso ( ntender, os catalogos es
pecializados de Espanha devem reco
nhecpr EOsta diferenga, pois se trata de 
duaa qualidades de papel eompletamen
te <li fercntes. E a verd8J~e e que a peri
tage:n dos t :pos ou classes de papel dos 
nosso SE'los classiccs, e '1m capitulo vir-
gem da filatelia espanhola. -
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diferentes, como veremos quando se tra
tar da emissa o de 1860. 

outro ensaio fisico, que em nada al
tera 0 papel nem prejudica 0 selo, e a 
determinagao da sua porosidade ou ca
pilaridade. Este processo e de resulta
dos indiscut!veis, contudo basta ter la
vado quimicamente urn selo (com per
manganato e bissulfito), para que au
mente muito a capilariedade do papel em 
relagao a 'outro selo nao lavado. Para 
detalhes deste metodo, '(lode consultar-se 
o meu Manual do expertizador de selos 
de E'spanha (1850-1900), Madrid, Aguil
lar, 1960, pag. 68 e 69. 

De igual modo '(lode dizer-se da me
aida da espessura do papel, feita me
diante urn aparelho apropriado, dado de 
urn valor muito relattvo, pois nai pri
meiras emissaes Espanholas, e em geral 
nos classicos de papel feito manua,lmen
te, e mesmo nas mais recentes, com 0 
papel feito a maquina, as suas espessu
ras sao muito variaveis. E isto e tlio 
certo, que, ap6s ter medido escrupulosa
mente centenas de selos elassicos, optei 
por nao indicar este dado na citada 
obra sobre peritagem. 

Possivelmente, 0 metodo mais uti! 
para 0 perito ser:a 0 exame do seto a 
luz da Wood, luz ultravioleta flltrada, 
porque a cor distinta ou fluorescencia, 
que os papeis tomam quando se exami
nam com esta luz, permite, em muitos 
casos, esclarecer as diividas sobre a le
gitimidade ou ilegitimldade (los papeis 
estudados. Mas 0 ensaio, ou, meThor, a 
sua interpretagao, depende da pratica 
que 0 analista tem, porquanto, se este 
nao esta acostumado a fazer exames 
com esta luz, nao vera nada. Como me 
dizia, M alguns anos, urn medico fila
telista, e algo parecido com 0 que com 
eles, medicos, ocorre, na interpretagiio 
das radiografias: tem que se estar mui
to familiarizado com tais exames, para 
deduzir ,deles dados de valor. 

Mas 0 exame a luz de Wood, junta
mente (fom 0 microsc6pio, permIte, na 
mia "ria dos casos determinar a idade e 
a autenticidade dos papeis emprega'lcs 
na prOdU(;80 dos nossos selos cllissicos. 
E us vezes e tlio clara a diferenciagao, 
que uma pessoa que jamais tenha rna
nejado esta lamp ada, r~de aprec!ar nes
!"c cxame as diferengas. Assim sueede, 
pOl' exemplo cern os papeis do 4 quar
tos de 1860, <0 amarelo de 60>. 

Nos cat8.logos especiallzados de Es-

panha, indicam-se como variedllldes do 
papel verdOso deste selo, 0 . branoo e 0 
azulado. Cremos que samente houve 
uma classe de papel, 0 lVerdoso, que, as 
vezes, por escassez de pigmento ou por 
rna distribuigao · do mesmo na pasta, 
deu esse tom tao tenue, quase branco, 
que apresentam alguns exemplares, 
muito poucos, diga-se. Em relagao ao 
tom azulado, cremos, com toda a since
ridade, que nao e Original, mas obtido 
pOl' processos qu!micos, quer dizer, 
alterado posteriormente por b a.n h 0 

em alcalis ou sabaes alealinoB. Quem 
quer que seja, 'Pode transformar urn 
selo destes oom 0 papel vel'doso em 
azufado, sem mais do que Bubmete-Io a 
urn banho em soda a 5%, e logo lava-lo 
com agua limpa. 

Mas 0 que nao indicam os eatalogos 
especializadoB e que existem duas clas
ses muito distintas de trapel verdo
so, urn a base de urn pigmento verde 
azulado intenso, e outro cIOm urn pig
mento de eOr verde claro. Se se exa
mina a luz de Wood urn lote de 'vArias 
centenas de selos do amarelo de 60, 

. descobrir-se-ao seguramente urn ou va
rios exemplares que a essa luz IlJpresen
tam uma coloragao violeta intensa do 
papel, que ressalta enormemente do tom 
amarelento dos restantes. Este exame 
pode fazer-se indistintamente pelo verBO 
ou pela face do selo. A prjmeira vez 
que realizei este ensaio, pensei que se 
tratava de falsos da epoca, que assin, 
poderiam ser facilmente reconhecidos e 
lleparados de entre grandes quantidades 
dos mesmos, dado que possuiam urn pa
pel diferente do normal usado na emis
sao. Mas com grande sullpresa miDha, e 

xaminando depois urna extensa eolec
Gao de vapedades e falsos da epoca des
te selo, achei uma grande quantidade 
dos mesmos que apresentava esta es
tranha florescencia 11 luz de Wood, mas 
que eram indiscutlvelmente autenticos. 
Ante estes desfecho, realizei urn estudo 
met6dico com muitos milhares de 
exemplares do amarelo de 60, e che
r. ue: a ccnclus8.o de que existem duas 
I lasses de pap el: urn. 0. normal, tal como 
se des creve nas obras e cataIogos f11a_ 
l.elic Js; e 0 outro com urn tipo de papel 
tota Imente distlnto, que passo a descre
ver. 

Se se clCaminar 0 verso de urn selo 
normal de papel verdoso do <amarelo 
60>, com ,uma lupa potente ou ao mi-
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crosc6\- io eom 40-60 aumentos, observa
-se, na pasta do papel, UDS pequenos 
pontos de cOr azul intenso, nao muito 
abundantes, uns vinte a vinte e cinco 
ror selo, e que impregnam a massa do 
papel. C:>m efeito, e como se sabe, a. cOr 
a2'ula da deste pigmento mineral mistu
ra!ia com a COr amarela da pasta de 
papel, produz urn tom verdoso, carac te
nstico do papel normal deste valor. In
sistimos em que sao pontos de urn pi
gmento azul intenso, e em pequena 
proporgao, maxima de uns 25 por selo, e 
as vezes samente oito a dez. Mas se se 
observa em iguais condigaes 0 verso de 
urn selo com papel anormal, ou seja 
aquele que a luz de Wood apresenta a 
coloraGao violeta indicada, verifica-se 
que, pelo contrario, esta materialmente 
coa.lhado de pontos 'Verde azulados, 
mUito mais que ,no anterior, eom a par
ticularidade de que, agora, este pigmen
to e transparente. Nao e necessario 
sequer a lupa, para v~-los, porque iJ. vis
ta desarmada aparece 0 pontinhado tver
dose que impregna todo 0 PlllPel deste 
selo. ESte pigmento, em compara~o 
com 0 anterior, opaco, e verde azulado 
transparen teo 

A primeira ideia que nos ocorreu pa
ra explicar esta anomalia de urn papel 
tao diferente, em selos indiscutlvelmen
te aut~nticos, foi que na fabrica do '(la
pel. possivelmente, se lhes esgotou 0 pig
m ento azul com que faz'am a pasta, e 
entao tlveram que utilizar urn outro 
tipe de dgmento que, por nao possuir 
urn po del' de pigmenta~o tao intenso 
como 0 anterior, teve que ser emprega
do em maior percentagem. Daqui a 
abundancia dos mencionados pontos de 
(lOr em tais selos, assim como a flores_ 
cen cia violeta a luz de W'ood. que este 
novo pigmento ,comuni'cava ao prupel. 
Se a ideia estivesse certa, lagicamente 
haveria uma epoca na qual seriam mui
to frequentes os selos com esta flores
c~ncia E, com efeito, revendo a. ·co
lecgao de Eelos soltos e em ·carta que 
possui 0 sr. ("'nDde de Oviedo, do 4 quar
tos de 18-50, pude comprovar que os selos 
com florescfncia violeta aparecem pe
la primeira vez em Abril de 1862, e sao 
r a da \'ez ma is freQuentes ate final da 
sua circula~o. a 15 de Julho de 1862. 

1. /"itc a concJrdancia da nossa ideia 
com 0 ensa io real'7udo, prossegui no 
exame de outras colec~oes co m data, 

nesse mesmo c:amarelo de 60>, e sempre 
os de fluorescencia violeta a luz de 
\Vood se apresentam durante 0 segundo 
trimestre de 1862, mas nunC:l os encon
trei em datas anteriores. E interessan
d .. nos 0 tema, ampliamos 0 seu estudo 
aos falsos da eppca, nos seus diversos 
ti,os, e no exame realizado eom uns du
zentos exemplares diversos, vimos que 
nenhum dos tipos I a IX de Tort Nico
lao, apresentavam a fluorescencia vio
leta; e, por outro lado, os tipos X a xm 
a apresentavam, tal como os legltiruos 
do 2." trimestre de 1862. 0 exame pos
terior ii. IJUpa, Idestes illtimos falsos da 
epoca, aeusou igual distribuigao de nu
merosos pigmentos verdes transparentes. 
Realmente, nao podemos comprovar a 
data do emprego destes falsos da epo
ca. Seria muito interessante, e darla 
com seguranga alguma luz sobre a ori
gem de tals falsos dos tipos X a XILI, 
compulsar muitos exemplares com da
tas; ese, com efeito, sao florescentes 
com -cOr v 'oleta A luz de Wood. Este 
trabalho nao 0 podemos efectuar por 
falta de material. 

Po rem, 0 que nos pareee demonstra
ao, como resultado dos nossos ensaios e 
observagoes sobre a papel desta emissao 
do 4 quartos de 1860, de que existem 
taDtos e tao bans espe:!ialistas em Es
panha, e que houve duas classes distin
tas de papel: urn que chamaremos 0 nor
mal, de cOr verde palida, pigmentado 
com pequenos pontos opacos de cor azul 
intensa, e em muito pequena quanti
dade, papel que foi empregado durante 
os anos de 1860 e 1861, e 1. 0 trimestre 
de 18&2, e 0 fiual nao acusa a fluores
cencia violeta a luz de Wood ; e outro, 
verde azulado, inte:1samente pigmentado 
com pontos de cor verde-azul ados trans
parentes, em grande quantidade, papel 
que a eusa a luz de V\Tood uma intensa 
fluorescencia violeta, e que deve ter-se 
usado nas illtimas tiragens da emissao, 
principalmente no 2.' trimestre de 1862. 
A raridade do 2." tipo, em relagii.,o ao 
primeiro, e pouco mats ou menos de 1 
para 10. 

Em nosso ( ntender, os catalogos es
pecializados de Espanha devem reco
nhecpr EOsta diferenga, pois se trata de 
duaa qualidades de papel eompletamen
te <li fercntes. E a verd8J~e e que a peri
tage:n dos t :pos ou classes de papel dos 
nosso SE'los classiccs, e '1m capitulo vir-
gem da filatelia espanhola. -
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PERITAGEM DE UM SELO 

o artigo que a seguir transcrevemos, «A 
peritagem do selo 'IWS cldssicos espanhois, 
especialmente no amarelo de 60», do. auto
ria do Doutor Luis Bias, catedrdtico uni
versitdrio, publicado na revista "Colec
cionismo», e, .sem favor, um dos mais inte
ressantes ultimarnente publicados. 0 espi
rito cientifico e de pesquisa consegue resol
ver problemas complicados. 

Consideramo-lo um paradigma de perita
gem de /Urn selo, e por isso 0 transcreve
mos na integra. 

Niio e Mcil divulgar os metodos e 
procedlmentos que se empregam actual
mente para fazer a peritagem do papel 
dos selos, os de Espanha elassieos ou 
os de qualsquer outros palses ou epo
cas. Os principals ensaios, que poderiam 
evidenciar a sua natureza com malor 
seguranga, os qufmicos, nao sao suscep
tlveis de 81plicagii.o, porque alterariam 
o papel examinado, e, por eonseguinte, 
prejudica-lo-iam. Outros meios de ana
lise do papel, como a identificagAo das 
fibras (pasta mecanica ou quimica, juta, 
algoda~ etc.), a caracterizagao das car-

tal modo que 0 Sell plano superior media 
mais dois metros e cin1:J.uenta centimetros 
de comprimento do que a sua linha infe
rior, um pouco achatada, com uma largura 
de trinta e cinco centimetros. A maior lar
gura da parte 'superior, tomada aum te~o 
do comprimento, media noventa centimt.!
tros; a partir deste ponto, a piroga e6treita
va-se e apresentava uma Jargura de aipen8:S 
cinquenta centimetros da extremidade mais 
afasrada. Ora, como nao existe arvore al
guma que, natu.raImente, diminua quarenta 
centimetres no seu difunetro .num compri
m~nto de quatro metros, deve concluir-se 
que 0 tronco utilizado fora desbastado ex
teriormente. 

Antes desta anteriormente desorita, ha
via side descoberta em Estreboeuf uma ou
tra com dez metros -de comprimento, cin
quanta e ci.nco centimetr~s de Iargura e cin
quenta de p.rofundidade. De fundo chato, 05 

Pe/o----___ _ 

Prof. Doutor Luis BIas 

gas e corantes (barita, gesso, cal, pig
mentos, etc.) e a analise das cinzas, etc., 
nao podem aplicar-se sem perigo nesta 
peritagem. Assim, resta-nos empregar 
outra especie de ensaios, os fisicos, mui
to menos especificos, e que na maioria 
das vezes deixam diividas na interpre
tagao dos resultados. 

o exame microsc6(pdco, com 40-601 
diametros de aumento do ver8() do selo 
usado, IOU ,da face, se esta. novo e com 
goma, diz-nos bastante sobre 0 aspecto 
e 0 tamanho das fibras, sua disposigao, 
etc. E se efectuarmos este ensaio com
parativamente com outr~ selo da mesma 
emissao, em ,bastantes easos ele permite 
definir a analogia au diferenga de ambos 
os papeis. Diga-se desde ja. que estes 
factos, em easo de diferenga, nao t~ 
valor absoluto, pais pode ocorrer, e ocor
re em muitos casos, que uma mesma 
emissao empregou dois ou mals papeis 

lados eram cOl1tados verticalmente por den
tro e por fora, 0 que Ihe dava quase a for
ma de uma pia cortada em esquadria. A 
cita9ao deste exemplar e pa.ra realce do fac
to precioso de, iDa sua parte mais Jarga, se 
conseI1Varem indicios claros de mastrea9ao. 
Esteve muito tempo no Museu de Abbeville, 
mas detiorou-se eompletamente, :Dada mals 
restando do que a SUI descl1i9ao. 

I~almen1:e, a .quando as esca.va9Oes da 
bacia da Barra, no Hav:re, foi encontrada 
uma piroga com mais de treze metros de 
comprimento, cavada num s6 troneo de ar
vore. As duas extrerrudades eram pontea
gudas e macigas, com 0 interior refon;ado 
por curv-as f=adas da mesma arvore; tl
Ilha perto de urn metro e trinta centimetro..~ 
de concavid:ade, e 0 material empregado na 
sua constrll9aO fora 0 choupo. Inutilizou-<;e 
com 0 tempo, como tantas outras. 

(Continua IW proximo numeral 
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ou punhos, os quais seI1Vi.am provavelmente 
para transportar a embarcac;ao de um lugar 
"parIl ou.1Jro, ou quica para a armstar pa·ra 
a praia p6s ter navegado. 

Cita «siIr" Ch8.'l'les Lyell, na sua obra 
"UAncienete de l'homme» (pag. 49), que en
controu nas «British Associatioru Reports» 
do ano de 1855, uma minuciosa mem6ria de 
John Buchanan, segundo a ,qual. ·foram re
tiradas, de 1780 a 1855, pelo menos dezassete 
canoas dos terrenos baixos, que marg!i.nam 
o Clyde, em Glasgow, e que eram. leito do 
mar antes de terem ISido cobertos pelos alu
vi5es. Este investigador examinou pessoal
mente muitas delas, cinco das quais foram 
enconl\:radas eIl!terradas na vasa, debadxo 
das ruas adljacentes ao porto de Glasgow. 
Uma delas, na posiC;iio veril:ical, com a pr03 
para cima, como tivesse soc;obrado durante 
alguma tempestade, continha grande mime
ro de canahas marinhas. Outms doze ca
noas foram encontradas a cerca de noventa 
metros .da praia, a profunJdlidade media de 
cinco metros e meio abaixo da supel'ficic 
do solo, e tamb6m a dois metros e dez cen
timetros acima da llilha das preia-mares. 

Buchanan continua a descrever: 
«Ouase todos estes ·an1Iigos bateis eram 

form ados de um 56 tronco de caTVaJ.ho, ca
vado com ilnst:rumentos de visivel cort(! 
grosseiro, provavelmente machados de pe. 
dra, auxiJ.iac\"'os peJa aCl;ao do fogo. SOmente 
urn pequeno mimero apresentawa cortes bern 
feitos, evidentemente executados com ins
trtumentos metaJicos. Dois deles eram cons
truidos com tabuas, e 0 .roais hem acabado 
conSeI1Vava vestigios da u,tiliza-eao de p re
gos quadrados de metal, os quais tinham 
desapatecido completamente . 

Numa outro piroga, foi encontrado um 
machado 'de diorite, e no fundo de outra 
achou-se uma rolha de cortic;a, 0 que fez 
sup or Telac;5es com a Franc;a meridional, 
Espanha, Portugal ou ItaJia». 

Tambem os ,lagos .d,a Suic;a, (lorn as suas 
habitac;5es lacustres, {ol1lleceram numerosos 
espec:imes de antigas pirogas. 

Abre-se aqui um ·parentesis para infor
mar, desde ja, que qc.ase todas as desco
bertas de embarcac;5es se iniciaram com 0 
gosto apura:do da investigac;ao oientifica que 
se pode Si'tuaT entre 1750 a 1900. Ap6s est:! 
data, pouco mais conseguirarn os sabios ob
ter digno de menc;ao, porque 0 que havia a 
descobrir ja fora feito. 0 interesse na in
vestigaC;iio nao diminuiu. Pode dizer-se aic 
que recrudesceu, mas a not6ria falta de 
proveitosa colheita ilnibiu os especialistas 
de apresent3!l" mem6l1ias m. firescas, cha-

memos-lhe assim, sobre 0 assunto versado. 
Claro que esta deficiencia de elementos re
centes pode ser em paNe atribuida a difi
cul:dade na inteI1pre1!ac;ao de trabalhos nou
tros idiomas que nao 0 frances. Neste ul
timo, p~rm, ,tudo quanto se p6de consul
tar resuJtou improdutivo. 

POStalS em linhas anteriores, a laia de 'elu
cidac;ao, fooha-se aqui Q pa·rentesis e conti
nua-se a rlescrever 0 que, de mais notavel, 
SUIlgiU das obras consultadas. 

Pois, como se ia dizendo, na Suic;a, De
sor cita varias pirogas extraidas do Lago 
Bienne. Uma deJas, perto da I,lha de S. Pe
dro, estava 'ainda carregada de seixos. Se
gundo 0 'autor citaJ<:io, na epoca da pedra 
polida, os construtores das habitac;5es la
custres, para consolidarem as estacas desti
nadas a sustenJ1:ar essas habitac;5es, calc;a
vam-nas com pedras que iam buscar em 
barco as margens, por ser 0 fundo do lago 
L-ompletamente desprovido delas. A piroga 
da Ilha de S . Pedro ,gena uma embarcac;ao 
metida a pique com 0 seu carregamento de 
pedras, e remontaria assim a epoca da pe
dra polida. Troyon, no seu trabalho .. Habi
tac;5es Jaoustres dos tempos anltdgos e mo
demos», pormenoriza .roais circunstanciada
mente esta piroga. Achava-se em parte pre
sa na vasa, illO angulo setentrional da Hha; 
construida de uma: s6 ~ de urn tronco de 
carvalho enorme, nao media menos de quin
ze metros de comprimento, variando a sua 
largura entre urn metro e cinco e urn metro 
e trinta centimetros. Este mesmo invest!
gador, em «Des Habitations Iacustres», cita 
diversas pirogas aohadas em Estavayer e 
MOI1ges. 

Informa ainrla Desor. _ no seu I1rabaJho 
"PalafiiMesl>, que 0 Museu de oNeuohatel che
gou a possuir urna piroga obtida do Lago 
do mesmo nome, maS que infelizmerllte, ao 
secar, .ficou completa:mente disfonne. 

Em Franc;a, foram tambem encontradas 
varias pi·rogas, que Il"emontavam aos tempos 
pre.hist6ricos. 

No segundo quartel do seculo passado, 
quando alguns trabalhadores prooediam a 
construc;ao de obras de fortifioac;ao em Ab
beville, no local denominado Sait-Jean-des
-P.res, na margem esquel'da do canal de 
tri'msito, descobriram uma piroga na turfa, 
cerca 'de tres metros e setenta centimetros 
abaixo de urn caminho 'adjacente, e a du
zentos metros aproximadamente da est~ao 
do caminho de ferro. Feita ·de urn s6 troneo 
de carvalho, tinha seis metros e sessenta 
centimetros de comprimento, os seus extre
mos quadrado~ eram talhados de vies, de 
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PORTUGAL 
2405-J05e Ribeiro Relvas-Rua Elias GClJl'

cia, 75 - Mafra - (M) T. C. N. U. 
60. 1. 2. 

2459-J oaquim Vicente Serrao - Beco do 
Felejo, 25 - Santarem - T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 94. 

3140-Sergio Gannon Fernandes - Rua do 
AIecrim, 53-1.°-Lisboa - (P) Po, N . 
U. 60. 

3195-Augusto Carreira cesar Pereira - Ca
sal de S. Joao - Figueir6 dos Vmho> 
- (M) Rr, In, T. N. U. 60. 1. 2. Israel, 
Ghana, Nac;6es Unrdas, Paises Asian
cos 90. 91. 

3557-Jose Maria Roxo Ferreira - Rua An
tonio Jose Baptista, 143-1.°-Dt. - Se-
tubal-(P) Po, Fr, In, AI, Es, T. N. U. 
'60. 3. 90/1957. 34/1960. 

3578-Jose Car-los Valente - Rua de Infan
taria. 93-1.°-Dt. - Lisboa 3 - (P) Po, 
Fr, T . C. N. U. 60. 1. 2. Temat.ica Ani
mais . 90. 92. 93. 94. 

3587-Ant6nio Noel de Vasconcelos Barbosa 
- Rua A do Bairro de S. Vicente -
Santarem - (P) T. N. U. 60. 3. 90. 94. 

3740-Joao Filipe Abrantes - Muge - Po, 
Fr, In, T. N. U. 60. 61. 

3741-Ca1"los de Rocha Leitao - Rua E~a 
de Oueiroz - Aveiro - (M) Po, T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 94. 

3745-Luis FiJipe Pinto - Rua de ANoios, 
213-2.0-0t. - Lisboa - (M) Po, T . C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 

3751-Jose Ouarte Machado Morais - Vi
venda «0 Meu Mundo» - Nazare -
(P) Fr, T. C. N. 60. Tematica de Agri
cultura . 90. 

3752-Manuel dos Reis Baptista - R. Canal 
do Cojo, 1.°-0t. - Aveiro - (P) Po, 
T. C. V. N. U. 60. 

3753-Jose Alvaro Lopes de Figueiredo -
Roo Antonio Pedro de Carvalho, n ." 5 

- Moscavide - Lisboa - ( P) T. C. 
V. N. U. 60. 21. 29. 90. 

3754-Te1mo Nogueira - Av. Visconde Val
mor, 64-3.· - Lisboa 1 - (P ) Po, Fr, 
In, T. C. N. U. 60. 1. depois de 1916. 
M09ambique. Africa do Sul. 16. 30. 92. 
94. 

' 3755-Henrique Jose Gomes Pereira - Rua 
Luciano Col"deiro, 30-1.°-0t. - Lisboa 
1 - (P) T.C.V.N.U. 60. 1. 2. 94. 

3760-0. Julia da Costa Perinhas Sena 
Av. Oefensores de Chaves, 95-3."
Lisboa. 

3761-0. Ema Trinciio - Rua da Sociedade 
Farmaceutica, 37-r/c-Esq. - Lisboa. 

3763-Joao Afonso Henriques - Rua Cruz 
dos Mestres, 18 - Faro - (P) Po, Fr. 
T.C.N.U. 60. 1. 2. 10. 90. 94. 

3764-0. Zulmirr'a AIves de Mattos Azevedo 
- Av. Casal Ribeiro, 21-1.° - Lisboa
(P) T.C.V.N.U. 60. 

3765-0r. Montenegro Carneiro - Rua Ale
xandre Herculano, 37-3." - Lisboa -
T.C.v.N. 60. 1. Moc;ambique. 

3766-Afonso Zuroher Salter de Sousa
Rua Gil Eanes, s/n.", 2.0_0t. - Lavra
dio - (M) Po, Fr. In, AI, T.C.V.N.U. 
so cJassicos 60. 1. 2. 15. 26. 90. 91. 93. 
94. Bandeirante. 102. 

3769-J oao da SHva Miranda - Lugar da 
Lomba - Santo Tj.rso - (M) Po, C. 
N.U. 60. 1. 2. 4. de 3. 90. 94. 

3780-0. Henriqueta Maria S . Antunes Mi
randa - Rua 19 de Junho, 32-1.° -
Portalegre - (P ) Po, N. U. 60. 

3781- Jose Maia Fer reira Marques - Cafe 
Central - Cacem - (P) Po, In , T.N. 
U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 

3782-Torcato Oavid Cardoso de Bessa -
Real - Vila Mea - Oouro - T. 60. 

3783- Raul Augusto Garcia - Rua 1.0 de 
Maio, 12 - P6voa de Varzim - (P/"1) 
Po. T .C.V.U. 60. 3. 90. 94. 
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dificil do que a das cAves:., de Angola; 
quando mais algumas series se integra
rem em colec!<oes, vai ser dificil encon
trar series completas, a pre!<os razoa
vets. 

A fndia Portuguesa tern-nos dado al
guns interessantes selos do seculo 20-
e nao pretendemos depreciar as ernis
soes do seculo 19. Os nativos da fndia 
podem ser fascinantes, como as emis
goes Ceres de 1914 e seguintes, mas 0 

estudo destes selos levar-nos-ia ao campo 
da especializa!<ao. Em sua substitui!<ao, 
escolhemos a serie Nossa Senhora de 
Fatima, de 1949. Hs, oito selos na colee
c;ao, todos com 0 mesmo simples dese
nho, 0 que terna a serie atraente. iRara? 
Dos valores ,baixos tiraram-se ate 
300.000, enquanto que dos de 8 ruplas se 
imprimiram apenas 25.000. Como esta 
serie e obrigatl6ria para os tema.ticos de 
ReUglao, as existenclas van rareando. 

Macau, a vlzinha de Hong-Kong, e 
uma bela cidade, certamente cheinha de 
flores. A serie de 1948, eom vistas da 
cldade, e litografada eom tons subtls, e 
e rara, com menos de 20.000 series. Os 
mesmos desenhos foram reproduzldos 
em 1950, provaveimente em quantidades 
inferlores a 10 vezes mals aquela tira
gem. 

cPeixes de iMo!<ambique:. e como 0 
caWogo chama A nossa prefer~cia de 
Mo!<ambique. 1i: a malor (24 taxast> , a 
de mals altos valores, e a mals c:lli.'icil das 
.modernas emissCies desta provincia. 1i: 
tambem a que tem mals publicidade, 
gra!<aB, iguaimente, a «Life:.. tSeis dos 
valores tiveram uma tlragem de 100.000, 
quantidade razoavel para uso postal de 
uma popula!<ao de 6 mllhOes ( ?). Agora, 
e a altura da aquisi!<ao desta serie: cre
mOB que va1 seguir 0 pre!<o ascendente 
das cAves:. de Angola. 

S. Tome e Principe emitiu uma agra
davel serie de frutos, que merece a nossa 
escolha como a serie preferida desm 
Provincia. Mas desconfiamos que mui
tos coleeclonadores perguntamo iporque 
razlLo estas ilhas nao ifizeram em:lssao 
de selos do Rei George VI e de Isabel 
n, antes de descobrirem que nao se tra
tava duma col6nia inglesa ... Esta serie 

e mais rara do que 0 que faz supor a 
cota!<ao do Scott. 

Mals ou menos todos os anos, as oito 
Provincias tntramarlnas portuguesas fa
zem uma emlssao em conjunto, com 0 

mesmo desenho, num plano parecldo com 
o das emissCies cEuropa:.. Em 1949, para 
comemorar 0 75.' anlversario da U'niao 
Postal Universal, fizeram uma dessas 
emissCies. 0 desenho utillzado destaea-se 
apenas pela sua falta de imaglna!</io, e 
a sua .beleza limita-se ao uso de cores 
esquisitas, para algumas das Provinclas. 
Como resuItado da sua escass~, as pre
!<os destes selos tern atingldo uma posi
!<1i.o muito elevada. Esta e uma colec!<lio 
de todas as Provincias que vos aconse
lhamos a adquirir sem demora. Nao e 
agradllvel A vista, ao contrario de quase 
todas as outras emissoes referidas, mas 
tereis a compensa!<ao, quando verifircar
des que uma compra agora, val bene
ficiar, daqui :"or uns 8.nOS, a vossa con
ta no Banco.:. 

Como acima dizemos, nlio aplaudi
mOil 0 cons.elho que da. 0 sr. Kattner, 
d~ aquisi!<iio dos selos portugueses pete 
Simples motivo de que se estao valori
zando, nem perfilhamos algumas das 
suas afirma!<Cies. !Mas, como tambem se 
refereA beleza da malor parte desses 
selos, e, POr outro lado, como nao sao 
multo vulgares, na lmprensa filatelica 
estrangeira, as refer~c1a aos nossos se
los, nao temos duvida - antes 0 faze
mos com satisfac;ao - em pubUcar al
guns perfodos do referido artigo. 

J.M. 

HENRIQUE MANTERO 
Encontra-se sempre as ordens de 
todos os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATELICO 
Pra~a da Alegria, 58-2.·-A 

Telefone 28176 
LISBOA 

Salos Cl6ssic:os, Modarnos, Tam.§tic:os 
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3784-MaJIlue1 Alberto Fradique S. Afonso
Rua do Carreao, 13-3.·-Esq. - Lisboa 
-(P) T. 60. 

3785-Jose Manuel Cabrita Neves - Rua 
Heliodoro Salgado, 39-4.·-Esq. - Us
boa 1 - (P) T.C.N.V. 60. 1. 2. 15. 30. 
90. 

3787-D. Maria Teresa Correia Ferreira de 
Brito - Av. de iRoma, 58-3.·-Esq. -
Lisboa - (P) Po, Fr, In, T.N.V . 60. 
1. 2. 94. 

3789-Alexandre de Almeida Pires - Rua 
dos Gu.erras, n.· 16 - Alenquer - (P) 
Po, Fr, T .C.N.V. 60. 1. 2. 94. 

3791-Joaquim Manuel Baptista da Silva 
Galveias - Rua da Benefi.~ncla, 146-
-1.·-Dt. - Lisboa 4 - (P) T.C.V.N.V. 
60. 1. 2. 90. 93. 

3792-Dr. Jose Ant6nio Almeida Dias - R. 
D. Francsico Manuel de Melo, 12-5.'
-Esq. - Lisboa - (A). 

379J--.Mamuel Valentim da Conceicao Duar
te - Rua CarTvalho Aretijo, 25-1.·-Esq. 
-Damaia - (M) Po, Fr, Es, In , T. 
C.V.N.V. 60. 5. 90. 

ANGOLA 
2693-J oao Martins de Oliveira - Caixa Pos

tal, 786 - Benguela - (1M) Po, Fr, Es, 
T.N.V . 60. 1. 2. Tematicos de 3. flores, 
despol'tos e religiosos. 

3262-Manuel Augusto da Costa Manso -
Cilia Postal, 408 C - Luanda - (P) 
Po, T.N.V. 60. 1. 2. Flores de todo 0 

Mundo, 93. 
3744-Jose Ant6nio Fel1I'eira Alves - Caixa 

Postal, 3089 - Luanda - (P) Po, T. 
N .V. 60. 1. 2. 93. 

3768-->Fernando Cardoso Ivars - Luanda -
(P) Po, T.C.V,N.V. 60. 3. 

MADEIRA 
1686-Joao Gomes Chamusca - ,Calcada do 

P.ico, 44 - Casa n.· 10 - iFuhchal -
(P) Po, Fr, Es, T.C.V.N.V. 5. e U1tra
mar, 6. 

3742-Manuel Greg6rio ·Farinha - Caminho 
do Monte, 32 - Funchal - (P) Po, 
Fr, T .C.N.V. 60. I1has e 3. 21. Gibral
tar. 90. 94. 

MOQAMBIQUE 
3748-Dr. Artur GonCal'Ves Lourenco - Di

d'eCtor dos Servieos de AcIm.klistraeao 
Civil - Lourenco Marques. 

S. TOME 
3746-Carlos Fernando Nunes dos Santos

S. Tome - (M) Po, Es, T.V.V. 60. Te
maticos: desportos, flores, fauna, bar
cos e paisagens. 

BRASIL 
3224-Eng. Juergen Otto Berner - Rua de 

S. Pawo, 1960 - Caixa Postal, 35 -
Blumenau. (A) Al, Po, Es, In, T.C.V. 
N.V. 60. Suecia, Argerutina, Islandia, 
Il1landa e Bolivia. I not exchange 
with comunist countries. 

3657-Cezar Alberto de M. da Silva - Rua 
da Quitanda n.· 50 - Sobrado - Rio 
de Janeiro - Estado de Guamabara
(P) Po, T .N.V. 60. 11. Israel, 16. 17. 18. 
30. 90. 91. 

3749~Raimundo Ralid - Cilia Postal, 105 
- Uberaba - Minas - (M) Po, Fr, 
In, T.C.N. 90. 

3750-Joao DomiJrugos de Old·veira - Ita
baiana - Estado de Sergipe - Rua 
Benjamim Constant 39 - 60. N. V. 

3759-Luis A!lberto Fernandes - Rua Barao 
de Jundiai, 282 - J'lLIldiai - S. Paulo 
-(M) Po, T.C.V,N.V. 3. 15. 

3762-Edson Palladin Faggion - iRua Jaci
rendi, SIN - Tatuape - Sao Paulo
(M) Po, Fr, IIllJ, E s, 70. Revistas. 80. 
T. Postais . 

3767-Josue do Prado - Rua Benjamirn 
Constant, 47 - Jrundiai - (M) Po, Fr, 
In, It, T.N.V . 60. 4. 90. 

3788-Luzanira PeJI'eira Mafra - Rua Benja
mMn Constant, 14 - Apt. 302 - Gl6ria 
- Rio de Janeiro - Estado da Guana
bam - T.C:V.N.V . 60. 3. 

3790-Dante B. Limoni - Av. Rio Bmnco, 
110 - Florian6polis - St." Catarina
(P) 60. T. Tematicos : fauna e flores . 
8. Da 6. do SuI. 15. 

ESPANHA 
3736-Francisco Camps Dasi - Plaza del 

Cauclillo, 26 - Valencia - Es, T. 60. 
3. 1. 10. 19. 21. Tematicas de flares. 
90. 

3737-Enr.ique Giner Tol'IIlo - Alcira 14-7.' 
- Valencia - Es, In, T.C.V.N.U. 1. 60. 
19. Polonia. Austria. 21. 90. 

ALEMANHA OCIDENTAL 
3725-Geol'g Gluszak - Rohlederstr, 36-

Framkfiurt am Main - Po, In,S. 6. 
North. Sorth. 97. 
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CLASSE TEMATICA 

Na classe tematica, encontram-se inscri
tos os srs. Jose !Augusto de Oliveira Alva
rell1!ga, IEduardo Doutel de Andrade, eng. 
Jose de Almeida d'Avila, Sport Lisboa e 
Benfica, Eduardo Henrique Brito, Jose Joa
quim Cabrita, Joaoda Silva Campelo, dr. 
Abel Salazar Car.reira, Jose de Gois Romao 
Coutinho, Augusto Vieira Decrook, Jorge 
Luis P. Fernandes, Albano !Augusto Ferreira, 
Amaklo Fenreira Gon~ves, Felix da Costa 
Ilha, Pedro de Alcantara Coelho Lima, Her
mes da Fonseca Nobre, dr. AmbaJ!. Alc;ada 
de Paiva, dr. Joao Vieira Pereira, Migud 
Ramalho Pinto, Miguel Pimentel Sa.raiva, 
D. Maria Elvira Semedo SaTaiLva, Jose de 
Matos Sel1I'a, capitao F. Lemos da Silveira, 
Ant6nio Ferreira Soares, D. Fernanda Ma
·ria da Camara Soares, Raul Soares, Adolfo 
FeaeiTa Sousa e D. Maria da Conceic;ao 
Hemandez Sousa 

CLASSE DE LITERATURA 

Estao ilJlSCritos os srs. Francisco Sousa 
Barbosa, dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
«Jamal Filatelico», eng. Aniba,l Joao Pinto 
de Almeida Ma'l'ques, 'Prof. dbutor Ant6.nio 
Henrique Rodrigo de Oliveim Marques, Clu
be Filatelico de Portugal, sergio W. de Sousa 
SimOes, Eduaroo Cohen e eng. AntOnio Ela
dio de Santos. 

CLASSE DE HONRA 
A seguncla fase destoa grandiosa Exposi

C;ao, de 17 a 20 de Novembro, e destinada 
exclusivamente 11 Classe de Honra, e nela 
se pOOerao a:dmirar, como nunca, largu{s
simas participaC;Oes, montadas ipropositada
mente, de todos os filate1isms portugueses 
que rtem obtido medaIhas de ouro nas ex
posiC;Oes filatelicas internacionais. Deve ser, 
sera concerteza urna maravilha I 

OS PREM10S 

Al6m do ·grande Premio para as ClasSes 
de Competic;ao, oferecidb a CoIIl!issao pela 
Comissao Executiva das Comemorac;oes 
Henriquilllas, e que sera wn grande selo 
de p .rata, tendo ao centro, em ouro, uma 
cruz henriquina esmaltada a vermelho,
obra notavel da conoeiJtuada cOu.rivesaria 
Morais .. , desta cidade, - haven\. medalhas 

de OUTO, vermeil, prata, bronze prateado e 
bronze, com dots cunhos e doils tamanhos, 
para as classes c1assicas e tematica. 

o PROGRAMA DA EXPOSIQAO 

E~bora ainda em estudo, e conio segue 
o programa cia Exposic;ao e das festas a ela 
ligadas: Dia 5 de Novembro, as 17 horas, 
inaugurac;ao. Dia 6, almoc;o ofereaido a Im
prensa e a Radio, no .. RestaUII'ante Gambri
nus ... Dia 10, . GIWden;.pa.rty» -na Estufa Fria, 
oferecido pela C~mara Municipal de Lisboa. 
Dia 13, almoc;o ofereciJdb a Sir Wilson, no 
.. Restaurante Tavares», por iniciativa do 
Clube FilateIico de Portugal, com inscric;ao 
aberrta na Tespecti.va SecretllJria. A noite, 
encerramento da 1.' fase da Ex:posic;ao. Dia 
IS, jantar dos Juris , no «Restaurante Co
modoro». Dia 19, Teabertura da E~osic;ao, 
com ·a Classe de Honra. Dia 20, banquete 
de encerramento e para distribuic;ao dOs 
premios, no cHotel Avis», mediante iI1lscri
C;ao, igualmente aberta na secretaria do Clu
be. A noite, encel'ralllento da E~osiC;ao. 

Pr6ximas Exposi~6es 

1.a EXPOSIQAJO FILATELICA DO 
«CLUBE DOS LISBOEfl'AS», 

em Louren~ Marques 

o prestimoso . Clube dos Lisboetas", de 
Lourenc;o Marques, vai comemorar breve
mente as suas "bodas de prata», e de tais 
comemorac;Oes fara parte uma interessante 
exposiC;ao filatelica, na qual participarao, 
en,tre ou1lros, os distintos lfilate1i5tas e nos-
50s rprezados Amigos STS. Jose Maria Fol
gosa, Joao do:> Reis Camacho, Virgilio Mou
ra Santos, Jose Nazare, etc. 

Esta exposic;3.o dove ser iJnaugurada em 
10 de Outubro prox.imo, e conta com 0 pa
trocinio do Clube Filatelico de Portugal, que 
ofereceu os costumados. premios a tOOos 
os expositores: urn saco contendo 3 eXeIT1-
plares deste Boletim, 10 sobrescritos de I.. 
rna ou comemorativos, e 10 excelentes fo
Ihas de album em cartolina. 
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3739-Horst Will berg - 124 Eisenhammer 
Weg - Berlin - Tegel. 

ALEMANHA ORIENTAL 
3757-Ludwig Grau - (15a) Apolda - Wei

marische Strasse n.· 22 - Bez - Er
furt - AI, In, Russo. Fr, T . 60. 69. 

ARGENTINA 
3777-Pedro Netto - Roseh 1610 - Buenos 

Aires - Es, Fr, T .V.N.U. 12. Antigos e 
MOOernos. 90. 

BULGARIA 
3778-Stanko Antov Stankov - Cul . Krakra 

n .· 15 - Dimitrovo - T. 60. 3. 1. 2. 8. 

CANADA 
3758-T. A . . Bryamot - 6390 Me. Cleery Street 

- Vancouver 13 - B. C. 

CHECOSLOV AQUIA 
3786--<Dr. Jan Jirasek - Annagasse, 26 -

Bayern - T.N.U. 60. 3. 90. 

CHINA 
377S-Robin Cheng - 9 People's Str.

Nanxiang - Shanghai City - In, T. 
N.V. 60. 3. 62. 

FILIPINAS 
377O-Porfirio N. Mortola - ViUamueva, Ta

golo - Misamis Oriental Mindano -
In, T. 60. 3. 72. 

HOLANDA 
3774-G. H . v . Beusiohem - Korte Spaarne 

13 - Haarlem - AI, T. 60. 3. l00xlOO. 

HUNGRIA -
3747-Kazi Karoly - I stvanfi-ut 60/ A -

Bt.:dapest XIV - Fr, In . N. 60. 2. 90. 

INDONESIA 
3738-Silvester Jopingliang - ll-A, Djalan 

Kawatan - Solo - Surakarta - Java 
- 1.,1 , AI, T . 60. FDC. 90. 

3771-Tjan Tjong Liat - DjaJan Bodjong 
27/30 - Gombong (Kedu) In , T. 60. 3. 

ISRAEL 
3743-Eng. Levinson Alexandre - 24 Dub

now - App. 21 - Tel AViiv - Fr, In, 
Russo. T. 60. de 4. N. 3. 18 de 8. 20. 
25.90. 

3779-Louna David - Rue Doudaim 9 -
Jaflfa - T. 60. 3. 

JAPAO 
3756-Shizno Tukuoka - 1021 Ooka-cho, mi

nami-ku - Yokokama - T.N.U. 60. 3. 
3773-Shu Nakagawa - 1590-30 Ushgamihi· 

gashi - Swniyosht - Higashinada _ . 
Kobe - In, T. 60. 3. 

MALAIA 
3772-Stephen G. David - 353 Joo Chi at Pla

ce - Singapore 15 - In, T.V. 60. 3. 

PAQUISTAO 
3776--M. Alam. - Mahboob Radios - Sial

kot City - Ln, T. 60. 

FABRICAS DE PAPEL, 
CARTAO E SACOS DE PAPEL 

em 

Ovar - Argoncilhe - Serzedo 
Oleiros - Porto 

Manuel Francisco do 
Couto & Filhos 

92 
Telefones PAGOS DE BRANDAO 

234 

Fabrico de cartolina e todos os 
.papeis fraooionados em resmas 

e bobines 

Fabrico manual e 
mecanico de sacos 

Escritorio e Sede em 

s.. PAlO DE OLEIROS 



ANONCIO 'S 

~i~II"itOlilli 
Pago bern. Portugal I Vendo antigo! e mo-
e Ultramar. Colecclles, demos. Bon! descon-
pacotes, stocks e ao tos. Ltsta pre co B 
qullo. G RAT I B 

Ferreira da SlIva - Pra!;a do Municipio, 

32-5.· (Elevador) LlSBOA 
Telefones 866496 e 845759 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez. Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, 
especialmente India; Sobresoriros de I.. 
Dia; Maxirrnos e Inteiros. Pr~ario a pedido. 

Vendo selos de Portugal e mtramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrange1-
ros a $03 carla franco. Jos6 Pinto Duarte 
-Rua de Mo!;amblque, 156-S.·-Esq.--'Lis
boa - Teletone 842088. 

Grandes e pequenas quanttdades de 
selos de Portugal ou mtramar Portu
gues. troco por selos para a sua colee
C;Ao, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madlllenll. 80·3.' -. LlSBOA 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou compro, pagando bern. Resposta II seore
taria do Clube, ao n.· 22. 

Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
Compram-se os n.·· 1. 2, 3, e 4. Ofertas com 
pr~o, II Secretaria do Clube, ao n.· 27. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Troco, ou compro, pagando bern. Res
posta 11 seeretaria do Clube, ao n.· 22. 

Compram-se os Boletins do C. F. P. 
n.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oferta 
com prec;o 11 Secretaria do C1ube, ao n.· 25. 

Selos com erros, novos, de Portugal e 
ULtra.mall', compro, pagando bern. Cartas 
11 Secretall'ia, ao n.O 22. 

Belgica - Contra 100-200 selos de Portu
ga·1 e UItramar, dou em troca a mesma 
quanti dade e valor em selos da Belgica e 
do Congo - R. Delahaye-5, Place Van 
CleempUltte - Mont-St-Amand - Belgica. 

ECONOMICOS 
Desejo trocar selos de Portugal e Ultra

mar, em series completas, novos. Remeta 
10 series ou mais, de cada. Bm troca dou 
FILIPINAS, FORMOSA, JAPAO E HOLAN
DA. C011fespondencia em ingles. R. M. GAR
CIA STAMP CO. P. O. BOX 1860, Manila, 
Philippines. 

EXCHANGE WANTED with Portugal and 
Overseas unused cpl. set. Minimum sendings 
10 sets and above per kind. In exohange I 
give PHIUPPINES, FORMOSA, JAPAN and 
NETHERLANDS. Correspondence English 
only.-R. M. GARCIA STAMP Co.-Pi O. 
Box 1860 - Manila Philippines. 

Thorkil Svindt - Negociante de Selos
Gl. Kong6Vej 39 - Copenhague - Dina
marca. Troca selos 100-10.000 em cada carta. 

Cambio sellos, 100 ou mas, con coleccio
nadores POl'tugueses. Jose Gutierrez (Me
dico) - La Cumbre (Caceres) -Espanhu. 

Walter Bercht - Caixa Postal, 72 - Porto 
Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil. De
sejo receber selos usados de todo 0 mundo, 
comemorativos. Al6m disso, tematicos de 
animais, flores e crian9a5, novos. Dou Bra
sil, Argentina, revistas, moedas ()IU selos em 
geral. Corr. port., ingl., esp. e aJIemao. 

Cambio sellos con Portugal, Ultramar y 
ArneI1ica. Jose Gutierrez - La Cumbre -
(Caceres) - Espanha. 

Contra envio de 100 a 300 sellos de Por
tugal y Ultramar, remito ,de 100 a 300 Es
pana, Col6nias y Cuba. - Tambien base 
YVeI't, hasta remesas de SO NF. - Manuel 
Miyares, BaiDCO He!1I'ero, . Oviedo, Espaiia . 

TROCO 

Conl'ra 1, 2, 5, 10 vezes, 100 selos 
diferen tes do Ultramar Portugues; 
enV'io 1. 2, 5, 10 vezes, 100 dif. das 
Col6niaG Fmncesas, ou 150 dif. de 
Fran9a, ou 200 ·dif. de todos os pai
ses, ou 2500 frs., (20 NF) do cat. 
Y\'ert, ou 1 dollar USA de valor 
facial , ern selos novos <fa Liberia. 
Quaisquer outms propostas, serao 
devidamente estudadas. LEGRAND 
- R. Vilhena Barbosa, 2-1.0 

- Lis
boa - Telef. 776464. 

FILATELICA 
z 
> n .,. 
o 
~ 

> r-

~JSBOA. * 6r! 
Estao a intensiflicar-se os trabalhos de 

. organiza9ao da V Exposi9ao Filatelica Na
cional, Lisboa..6Q, cuja Comissao Executiva, 
constituida pelos srs. Eduardo Cohcm, pre
sidenie, ;prof. doutor Ca,rlos Ttrincao, dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, comandante 
Fernando de Barros, Manuel Marques Sena, 
dr. Jorge de Melo Vieim 'e eng. iAnt6nio Ela
dio de Santos, reu.ne todas as quartas fei
rns, a partir das 21,30 hOl!'as, na sede do 
nosso Clube, em regra com a ipresen9(l do 
comissario nacional, sr. HeIll1ique Mantero. 

OS INSCRlTOS 

CLASSiES DE CiOIMP<ETIQaO 

NA SEC(:AO CLASSICA 

Bncerrou-se ja a inscri9ao, que conta, 
na seq.ao c1assica, com os filart:elistas srs. 
Jose Augusto de Oliveira Alvarenga, Manuel 
de Jesus Baltazar, F.rancisco Sousa Barbo
sa, Viriato Ferreim Bar.bosa, oomandante 
Fernando de Barros, dr. Artur Beja, Jorge 
de OliveiIra Borralho, Jose da Purifica9ao 

nao deve ser desmentido no futuro, e s6 
pode ser a:largado; e algum desmentidb que 
daf provenha sera apenas aparente. Por 
exemplo uma crian9(l da escola prumiria 
rir-se-a se lhe disserem que de 3 se pode 
subtrair 5; 56 algum tempo depois vera 

Morais Calado, dr. Montenegro CaJ.1lleiro, 
dr. A. J. de V.ascanceIos Cwvalho, Fmncisco 
Jose Paramos Baptista de Carvalho, dr. Da
vidl da Silva. Cristo, Jose Cohen, dr. Jose 
Ant6nio de Almeida Dias, AllIt6nio JUlio 
Ruas Gomes !Ferreira, eng. Paulo Seabra 
Ferreira, Manuel Gueifao Galri~, eng. Ma
nuel Ribeiro Marques Ferreira, Anlaldo Fer
reira Gon931ves, Jose Hiip6lito, Heirrurich 
Katzenstein, Kuno Kocbniss, Caruos da Ro
cha Leitao, Pedro de AlcintaJ.'a Coelho de 
Lima, Paulo de Oliveira Sa Machado, Jose 
Ant6nio de Magalhaes, eng. Arubal Joao Pin
to de Almeida Marques, ;prof. doutor An
t6nio Henrique Rodrigo de Oliveira Mar
ques, dr. An.t6nio Marc;aI Conreia Nunes, dr. 
Robeuto Vaz de Oliveim, Nicolas de Goury 
o 'neiJ.l , ca;pitao Sid6nio Bessa Paes, Arne. 
rico Mascarenhas Pereira, dr. Joao Vieira 
Pereira, Francisco Horta Raposo, Ant6nio 
Ferreira Rodrigues, Manuel Perinhas Sena, 
capitao F. Lemos da Silveira, prof. doutor 
Freitas Simoes, Raul Soares, Carlos Gon!;al
ves Sousa, Hermann Ulrich, coronel Joao 
Candido de Figueiredo Valente, V.iotorino 
Leonardo de Sousa ValveI1de e ,Hernaru dos 
Santos Viegas. 

que, sem desmentir 0 que lhe ensinaJram, 
isso e possivel. 

N6s e - que nao podemos nem devemos 
coartar 900 selo pos.tal a sua missao de 00-
tura nao 0 ~do sair nunea do mvel 
da escola prim aria». 
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o SEtO 
Dos Serviffos Artisticos dos C.T.T., supe

riormente dirigidos pelo ilustre Prof. Mar
tins Barata, recebemos a seguinte nota, que 

. gostosamente publicamos, concordando in
teiramente com a respectiva dOCltrina: 

«Algumas pessoas ja ·se 1ll0S dl1rigiram di
rectamente manifestando a 5Ull es1lranheza 
por se ter inscrito no selo dedimdo a Uni
vers~dJade de .J!vora a data de 1959 com a 
grafia MDCCCOLIX em vez da gmfia co
mum MCMLIX que se ensina nas escolas 
pri.marias. A todas elas tennos respondido 
e 'Verificamos com .satisfa!(iio que as nossas 
raz5es t&n side bern aceites por todas. Tra
zemos as mesmas 'l1azOes a esta foIba, na 
pre<Visao de que outras pessoas aMm da
quelas ,tenham dilvida 5eIIlelhante. 

tA. lIlumeracao romana nun.ca teve regras 
tao rigorosas como, par uma natural neces
sifdlade de simpli1iiOOCao, se ensina Illas esco
las primanas. E~ documentos medievos e 
vulgarissimo escrever~se 0 nUmero 4 assirn: 
1111, e nao asse: IV. Mesmo agora, nos 
mostradores dos rel6gios se ve indiferen
temerute uma e OUJtra maneira. 0 mesmo se 
refere ao nUmero 9, ·que em documentos 
antigos se ve escrito assim:- VIllI. 

A verdade e 'que a grafia coI1l'elnte da 
numeracao romana nao e tmica nero nunca 
o foi, e que a que se adoptou no selo, me
nos corrente, e iperfeitamente legftima. Po
deriamos citar autores, mas talvez 0 exem
plo ·seguiillJte seja pertinente. 

Quiseram os iIustrissimos promotores 
das comemorac5es do centenano da Univer-

tores», publicado num dos Uitimos lllilmer03 
desta 'l"evista. 

Dos recebidos Uitimamente, -lCIestacamos 
as palavras de ,um excelente fiIatelista e 
iIustre medico, que nao ,temos 0 pmzer de 
conhecer pessoaImente: 0 sr. dr. A. M. Es
tanco Louro, medico do Hospital de Santa 
Maria, desta cidade, que ao nosso Clube 
veio pessoalmente, supomos que peIa vez 
primeira, prura IllOS deixaras suas palavras 
generosas, e, para mais, acompanhadas de 

# 

DE EVORA 
sidade de ~vora dar, a um texto datino que 
subscreveram, um sabor quinhentista; e 
quiseram acentuar essa feicao adoptando a 
grafia MDOCCOLIX para a data de 1959 e 
nao a grafia MOMLIX que se ensina nas 
escolas primarias, como se podera ver no 
foIbeto anunciador das comemorac5es. 

Julgamos que ninguem nos chamara ini
pl1UJdentes por nos termos fiado Inos nomes 
insignes do Prof. Maximino Correia, entao 
Reitor da Universiqade de Coimbra, e do 
Dr. Paulo Durao, Reitor da Pontifioia Fa
culdade de Filosofia de Braga, que assina
ram aquele texto. 

Certamente se podera objectrur, tanto a 
estes iJustres Mestres como a n6s .tambem, 
que estando ofiaiJalizaJda uma grafiia, nao se 
deveria seguir outra, abandonada um pouco 
pelo uso. 

Mais justa parecera a acusacao, quando 
dirigida a urn organismo official como 0 

noS&>. 
Pedimos em todo 0 caso que se atente 

no facto da data inscrita no ·selo ter 0 signi
fioodo duma inscriCao [aprdar, evocativa, ao 
lade dumas rurmas iberaJdicas que tambem 
ja nao sao usadas agora. Trata-se dum con
junto, a cujo equilibrio de volumes nao foi 
estranha a possibi1idade que ao Artista deu 
a gmfiia alongada daquela dat-a. Por serne
lhante ramo de conjunto, num dos nossos 

- selos henriquinos vern a Jegenda «taIant de 
bie faire» com a ortografia que ja nao se 
usa, mas se usou em quatrocentos. 

o que se aprende na escola primaria 

uma quadra de selo portugues, com um 
erro notcivel, a que , breve, fia'l'emos mere
cidareferencia. 

Expressamos aqui a nossa profunda gra
tidao petante tao fidaIga gentileza. Mas 
permitimo-nos acrescentar: Que grande, que 
aiJnda maior e ainda melhor poderia ser a 
Filatelia, se todos ").6s seguissemos 0 mo
delo - humano, generoso e belo! - do dr. 
Estanco Louro! 

n6tutas numlsmatlcas 

Ainda as falsificaooes numismaficas 

Depois de ter sido enviado ao seu 
destin~ 0 meu artigo a;mbUcado num dos 
illtimos niimeros do nosso iBoletim, tra
vel conhecimento com a notavel obra -do 
mau falecido camarada, Tenente-Coro
nel Ant6nio Elias Garcia, ha pouco de
saparecido, deixando 'Clareira dificil de 
preencher, neste restricto sector 'da His
t6ria: a Numismatica. 

o seu labor, especlalmente dedicado 
ao estudo das moedas visigodas, e sur
preendente, notavel mesmo, e estudo su
perior, que C'onsagra urn homem. 

A seu filho, 0 conhecido numismata 
Dr. LuIs Pinto Garcia, devo as faciIi
dades de tao aproveitavel leltura, donde 
tirel muitos ensinamentos, e por isso Ihe 
estou grato. 

Em certa altura da obra «As moedas 
l'isigodas da EgitAnia», pagina 13, de
para-se com urn cwpltulo sobre a falsi
ficagao da moeda desta serie, felta por 
Becker. 

Estas contrafracgoes apresentam no_ 
va modalidade. Enquanto as que foram 
apresentadas em n6tula anterior eram 
feitas em born metal aurifero, as reali
zadas por Bec'ker, em ;JJom metal tam
bern, marcam pela beleza da sua arte. 

Para que esta sec!(iio possa ter algum 
br:Iho, e ,de proveito aos seus leitores, 
se algum se preocupa com esta secgao, 
com a devida venia e respeito, e muita 
honra, aqui v amos tarnscrever aquela 
passagem particularmente dedicada a 
figura de Be;:ker. 

Diz assim: 

<Nos outros pafses da Europa, 
.s6 verdadeiramente estes trientes 
comegaram a ser divulgados e a ali
men tar colecgoes, depois de Becfker 
tel' produzido as suas falsificagoes. 

Sem nos desviarmos multo da 
dircctriz do nosso obje~tivo, torna
-se indispEnsavel fazer umas refe
rencias ao -celebre ifalsificador, mui
to conhecido no meio numismatico 

Palo 

DR. ARNALDO BRAZAO 

pelas suas formidaveis contrafrac
goes. 

A actividade de Carlos Becker 
como artista naquela profissao foi 
reg.ularmenteconsum1da com as 
mC!ledas romanas e mais especial
mente com as gregas, onde a sua 
habilidade se notabilizara a tal pon
to que suplantou as m'aedas de iEvai
netos no culto da beleza. Falsificou 
com similar pericia outras series e 
foi talvez pOr mero acaso que a ~i
sigoda sofreu a sua perniciosa inter
vengao. 

Atraves da sua vida roffiAntica, 
Beciker travou -conhecimento com 0 
prIncipe Carlos de Isemburg, de 
quem se tornou urn grande amigo, 
e que tinha estado em Espanha, co
mo general nas eampanhas napole6~ 
nicas. Quando dali regressou, trou
xera consigo varias moedas vislgo
das que Bec.ker aproveitQu para mo
delo dos seus eunhos. Passava-se 
isto a roda de 1815. Becker pro
curou imlta-las 0 melhor posswel, 
mas elas saiam-Ibe sempre mais 
perfeitas que as originals. Um born 
artista t ern sempre dificuldades em 
fazer urn mau desenho. 

Para facilidade e simplicldade de 
trabalho, adoptou geralmente urn 
tipo para eada r ei (anverso), e ou
tro tipo de cunho para a oficina 
monetaria (rev-erso). Tanto os an
versos, como as reversos, separada
m ente, traduziam a rverdade, mas 
da forma como as associou, resul
taram alguns exemplares de fan
tasia. Da! supor-se que as fa lsifiea
gOES tivessem nascido da imagina
ca o. 

A colecgao monetaria D e Renes
se continha muitas destas e doutras 
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eontrafraec;oes. Entre as falsifica!;oes 
de Becker apenas uma diz respeito 
a Egitania, referente a Rodrigo.) 

ta!;iio. lsto mesmo salientamos quando 
a eles fizemos referencia, em n6tula 
anteriormente publicada. 

Damos por bern empregado 0 tempo 
na leitura desta passagem de urn ira
balho de grande saber e de larga projec
!;ao. 

Creio que ainda ha muito dis to, pelo 
que as mestres teimam em chamar para 
tal a atengao dos princtpiantes de fraco 
saber, pouea experiencia e... largos ca
pitais. Par vezes, tambem velhos colee
C'ionadores sao atingidos por tals frau
des. As moedas falsificadas pOr Becker 

eram de supertor qualidade, sob 0 (D'Onto 
de vista artistieo, e elas foram brilhar 
em numofilaeios de grande categ6ria. 

Guardadas as devidas distancias, em 
todos os pontos de vista, tambem os 
.. malucos:. de iD. Maria lIT, dada a ruodesa 
da sua forma e desenho, sofreram tmi-

Lamenta!;oes para as vitimas, des
. prezo para os falsificadores, ainda mes

rna que sejam artistas. 
A ideia de burlar 0 pr6ximo e evi

dente, e e aqui que esta 8j diferen!;a. en
tre as bans au maus copistas. que nao 
ocultam a originaJidade da sua arte. 

Leilao 

reruliz,aIr-se .... a 
de 8 a 11 die! Novembro de 1960 

em WIESBADEN, Hortel «SchwarzeA' Boch, Kranzplatz 12 
COMO SEMPlRJE, UM ACONTECIMENTO FlLAT~LICO DE 1." ORDEM 

Seriio lelloados mals de 4.000 lotes, com multas peeas raras e de excelente qua
lIdade, de todo 0 mundo. 

Portugal, prlmelras emlsEloes abundantes, novos e usados, em parte Uras e 
blocos raros. 

Grande sortldo em coleccoes fin as. 

Catalogo do lelliio, rlcamente Iluatrado com multas fotograflas, val ser 
elLiUdo no prtnclplo de Outubro, e eata a dlsposlciio Imedlata, a pedl

do dOli Interessados s~rtos. 

Compramos constantemente grandes colecc;oes e selo.s Isolados de alto valor 

Lange & Fialkowski 
LE,ILoES DE SEiJOS 

WIESBADEN 
L(JfY/;ggW3se 7 - Telefone 2 87 65 

A V EXPOSIQXO FILATELICA 
NAOIONAL 

Camo noutro lugar referimos, estao a 
intensificar-se os trabaJhos de organizaC;ao 
da V ExposiC;ao Filatelica Nacional, Lisboa
-60, que tudo diz vai constituir um exi,to 
extraordimirio. 

Esta EJq)osic;ao sera inaugurada as 17 
horns do cMa 5 de Novembro por6ximo, pelo 
sr. Mmimnte Americo Tamas, ilustre Pre
sidante da Republica, que ba mas, para 0 

respectivo convite, recebeu a Comissao Exe
cutiva. 

J. R. W. PURVES 
De 23 a 30 de Agosto passado, esteve 

em ,portugal 0 sr. J. R. W. Purves, ilustre 
filatelista, membro dos Jull"is das Exposi
C;5es Filatelicas Intemaoionais de Londres 
(1950 e 1960) e Cape Town, e autor de nu
merosos estudos fHatelicos, entre os quais 
avulta 0 dos selos de Vict6ria (meio col1po) 
de 1850, que em 1937 assinou 0 Ron of Dis
tinguished Philatelists, do «P,hilatelic Con
gress" da Gra-Bretanha, e que dumnrt:e 0 

banquete inaugural da recente EXlposiC;ao 
Filat6!ica de Londres recebeu urn galardao 
corresponidente de urna das p'l'incipais agre
miac;oes f.ilatelicas norte-amerlcanas. 

Durante os oLto dias da sua peI1IllaIlen
cia em Lisboa, foi acompaiI1hado em diver-
50S passeios e excursOes por alguns 1iilate
!isms portugueses, e foi homenageado com 
urn jantar no restaUll'ante «A GOndola», pro
movido pelos srs. Eduardo Coihen, Marques 
Serra e drs. Carlos Trincii.o, Almerda Dias 
e Vasconcelos Carvalho, acompanhados das 
respectivas esposas. 

AG~NCIA GERAL DO 
ULTRAMAR 

OS selos de todo 0 Ultramar pontugues 
sao vendidos em Lisboa por intermedio da 
Agencia Gera! do Ul1!ramar, na Rua de S. 

Pedro d'Alcantara, num seIWic;o actualmente 
a cargo de dois funcionarios muito dis-tin
too, os srs. Jorge W. Correia Pinto e Fer
nando J. Branco Serra, a quem nos e muito 
grato saudar aqui, pela paciencia e muita 
aten~o com que ali Il"ecebem e aJtendem 
os ffilatelisllas. 

Pequeiias e pobres sao as instala~Oes, e 
taJllJto as a elas destinadas, como aquelas 
onde ,frequentemente se amontoam os uten
tes, motivo pelo qual, para tao grave deft
oiencia, chamamos a atenc;ao do ilustre 
AgeDJte Geral do Ultramar. 

NOVA OFE'RTA DE IDDUARDO 
OOHEN 

Como peri6dicamente vem acontecendo 
de ha anosa esta parte, 0 eminente ffiJate
lista e nosso ,querido Amigo Eduardo Cohen 
fez mais urna oferta substancial de I1vrm 
para a biblioteca do nosso Clube. 

Nao a registamos tanto para lha agra
decer (tao cento que 0 nosso aglI'adecimerr
to esta nos corac;Cies de todos 1Il6s!), como, 
principalmente, pam que os nossos sOOos 
sa.ibam que, merce do benemerito Eduardo 
Cohen, podem agora consuIllar duas obms 
monurnentais e ifamosas: a «Billigs Phila
telic Handbook» e «The Stamp Specialist», 

ARTIGOS QUE FICAM PARA 0 
PR6XIMO NuMEiRO 

Por motivos de forc;a mai~r, rtivemos de 
['etirar, do p.resente nlimero, vanos artigos, 
que inseriremos lIlo pr6x:imo, do que pedi
mos desculpa, tanto aoo respectivos colabo
radores como a todos os nossos ~eitores. 

«UMA VrEZ POR TODAtS!» 
Continuam a chover aplausos ao artigo 

do sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
«Hma vr:i. por todas! Do Presidente aos 
seus Cons6cios, e do Director aos seus Lei-



SACOR 
Atraves das estradas de Portugal, 
poe a disposicoo dos automobilistas 
os seus postos de abastecimento 

SACOR- pOSTa DE ABASTECIMENTO DE FATIMA 

, 
COMBUSTIVEIS 

LUBRIFICAMTES 

• 

fioDidade8 

de to do 0 nLulldo 

(Conllnua~iJo do n.O anterior) 

BAHRAIN - (1 de Julho) - Os se
los ingleses com sobrecarga que esta
vam send!). utilizados, foram substituldos 
por uma nova serie base formada por 
onze valores: 5 nay .paise, azul; 15 np. 
laranja; 20 np. violeta; 30 np.; 40 np. 
cinzento; 50 np. verde; 75 np. castanho; 
1 rupia, preto; 2 r. vermelho; 5 r. azul; 
e 10 r. verde. 

BRASIiL - (16 de Junho) - 0 selo 
de Cr. $3,30 emitido nesta data, come
mora 0 7." Congresso Eucaristico Nacio
nai, realizado em Curitiba. 0 selo foi 
impresso em rotogravura, e destina-se 
ao correio aereo. Tiragem de 5.000.000 
de exemplares. 

OHINA (FORMOSA) - (Julho)...--Se
rie constituida por quatro selos repro
duzindo outms tantas obms primas da 
antiga pintura chinesa, existentes no 
Museu do PalAcio ,Real. A nova emissao 
tem as seguintes caracteristicas: $1.00 
- <Dois leitores>, pOr Wei Yen; $1.40 
- .:-Dois cavaios com tratador>, por 
Han Kan; $1.60 - <Flores e Passaros>, 
por Hsiao Yung; $2.00 - <iPatos man
darins numa ribeira>, por iMonk Hui 
Ch'nug. Os selos foram impressos pelo 
sistema de fotograNUra a cores, de for
ma a conservarem todas as cores dos 
originais que l'eproduzem. 

COREllA DO SUiL - (19 de Junho) 
- Urn selo de Hwan, foi posto em 
circulagao para comemorar a 'Visita do 
Presidente Eisenhower a Coreia do SuI. 
I:'esenhado por Kang 'Choon Whan, e im
presso litogr8.iicamente pela.s oficinas 
grAficas do gaverno coreano, nas cores 
azul, vermelho e verde. Tiragem, 500.000 
exemplares. 

ESTADOS UNIDOS - (28 de Agos
to) - Esta emissao, destinada a propa
ganda de empregos para os fisicamente 
ihferiorizados, e constituIda por urn selo 

Por 

REBELO DE SOUSA 

de 4 cents, cUjo desenho mostra urn ho
mem, Duma cadeira de rodas, trabalhan
do com urna mAquina. T ira gem: 
120.0000.000 de exemplares. 

(29 de Agosto) - Selo de 4 cents., 
comemorativo da realiza!;iio do 5." Con
gresso Mundial da Floresta. lmpressao a 
verde pelas mAqinas Cottrell, em taihe 
doce, com a tiragem de 120.000.000 de 
exemplares. 

(26 de Setembro) - Urn outro selo 
da taxa de 4 cents comemora 0 cente
Daria do primeiro tratado de mutua com
preensao e boa vontade entre 0 Japao e 
os Estados Unidos. Desenho da autoria 
de Miss Oyo Jugikawa, artista ameri
cana de ascendencia japonesa .. 

F'!ERNANiD'O PO - (10 de Junho) 
A serie <Pro lnfancia 1960> e constituI
da por quatro selos de homenagem a 
Manuel de Falla, celebre compositor. As 
taxas sao: 10+5 c., 15+5., 35 c. e 80 c. 
Desenhos de Teodoro IMiciano, Rafael 
Almagro eManuel oMartinez. 

HAITI - (30 de Maio) - Serie de 
homenagem a industria do a~ucar, cons
tituIda por seis valores, dOB quais quatro 
se destin am ao correio normal, e dois ao 
correio aereo. Os selos sao ilustrados 
com vArios retratos de Claudinette Fou
chard, ultimamente eleita <!Miss Haiti> 
de 1960. As taxas e cores sao as seguin
tes: Correio normal - ()!,10 G., cinzento, 
violeta e ocre; 0,20 G., cinzento escuro 
e castanho; 0,50 G., azul claro e casta
nho escuro e lilAs ·vermelbo; 2,50 G., se
pia e ultramar. 

Impressiio em folhas de cinquenta se
los, a cargo de Helio Courvoisier S. A. 

HONDURlAS BRiITANICAB, - (1 de 
Julho) - serie de tres selos comemo
tivos do centenario dos Correios das 
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na, Hamar Bopp e Werner Ahrens, j1J.[lJtou 
novos elementos, como Heit.or Fenicio, Gau
cez Filh.o, John WilsDn e AlfredD Pereira 
Passos. Estes, corn t.oda a ceJ:!1:eza, viio aDS 
pol1cos substituir aqueles que ja deram 
muit.o a nossa filatelia, e t ern direitD a urn 
merecido descan~o. 

o mesmo se deu CDm .oGlube Filatelico 
d.o Brasil, que acaba de recDnduziT, por 
mais urn ;penDdo de dois amos, .0 CDWriel 
Mirabeau ,Pontes pa:ra a sua presidenoia. 
Bste, que escreve eslla, tamb6m foi recOlll
duzido a vice-presidenoia, e junto com al
guns 'veterailos, novos elementos foram cha
mados para completar a direct.oria: Cor.onel 
Milton. de Azeved.o, General ArnaldD Fran
~ Azurem Costa, etc. iDos veteranos, temos 
o Gilbert.o Henry William, Nelson Gama do 
Nascimento, Almirante Mario Fran!ta e J. 
PerlingeirD. 

TaIlI1:.o nD ruo como em Siio ,Paulo, esta
mos na fase de cOIIlquista de IIlOVOS ele
mentos, ,a fim de passax-lhes, num futuro 
prox.imD, a dtrec~iio da filatelia brasileira, 
e tud.o faz 'aoreditar que nesteano vamos 
ter intensas actividades em f1:od.os .os secto
res de nossa fila.telia. 

ND sect.or internacional, 'sera .0 mais mo
vimentadD, ate hoje. Vam.os comparecer em 
nada menos dD que tres exposi¢eg inter
nacionaLis. 

No que diz respeitD a BaJrCelDna e Lon
dres, ja tive a opDrtunidade de DOImar, 
e agora vou focalizar a !l:erceira exposi~iiD. 

Esta se rea1izara, de 10 a 17 de Setem
bro, em Buenos Aires, ;pr.omovida pela Fe-

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PRECOS 

do mercado, todo 0 material de Inte
resse para 0 neg6clo de exporta~l!.o, 
como Portugal e Ultramar, s~rles 
completas, novas ou usadas, seloEl no
vos esgotados nas agGnclas (Fauna 4 
Ags Peixes 16E, etc.), selos para pa
cotes, pacotes semiconteccionados. 

Otertas feitas sem indlca~llo de pre
CO nllo serio tomadas em considera
cllo. 

FREDERICO VILANI 
SELOS PARA COLECCOES 

Rue Remedia. a Lt.pe, 60 - LISBOA • 2 

PORTUGAL Tel, 685713 

deraci6n Argentina de Entidades Fillatelicas, 
sob .os auspicios da Secreta.ria de C.omuni
caciones de la Nacion, em comemoraCiio e 
CDmD parte d D prDgmma dos festejos do 
Sesquicentenano da iRevDlu~iiD de Mayo. 
ComD se vI!, sera uma exposi~iiD Dncial, 
prDm.ovida pelD govem.o argentinD. 

A rfdlatelia b,rasileira tern .obriga~Oes ;para 
com a Argentina. Sempre tirvemos 0 roais 
completD apoi.o dos a.I1gentinos, nos noss.os 
empreendiment.os filatelicos. Vamos, pois. 
corresponder a.o que recebemDs, e ,tenho a 
cemeza de que vamos comparecer em mas
sa, nao somente nD que ,diz respeito a exibi
~ii.o de CD1ecc5es, com.o tamb6m nD compa
reoimento pessoal dos ,ftlateliJStJas com suas 
familias. 

Vamos reeditar 1950, quando em Buenos 
Aires se realiz.ou urna eXP.osiciio internacio
lIla!, e conseguimos J.'"eunir cerca de 30 pes
soas. Penso que desta vez a quanti dade 
se~ maior, e assim ha.vera magnifica opor
tUIlildade para se reunir a filatelia brasi
lei.ra com a argentina. 

Ja fui convidadD ;pam membrD dD Juri 
desta eXJposi~iio, e tenh.o a inten~iio de estar 
presenf1:e. 

Este aJno, a fiilate1ia intetrnacional vai to
mar cDnta da minha vida. 

ESCRITORIO FILATJ?LICO 

FundadD em 1920 

F~ CASTEL·BRANCO 

Raridades de Portugal e Ultramar 
- Selos Estrangeiros - Novidades 
tematicos. Remessas a escolha ~ 

por mancolista 

Avenida Rocha Pdris, 54-I." 
A;Jartado n." 44 

VIANA DO CASTELO 
Portugal 

Telefone n." 22020 

End. Telegrafico: REPERFILA 
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tido em data quecoincidiu c.om os fes
tivais ao ar livre de Szeged, reproduz 
o retrato de Feren Mora, 0 grande 1'0-
mancista hfulgaro que foi uma perso-

nalidade eminente na vida cultural da 
cidade de Szeged. Dimensoes dos selos: 
29,86 x 35,46 mm. T ira gem 2.020.000 
exemplares denteados, e 10.000 nao den
teados, de cada urn dos tres selos. 

I>RLAND~- (Maio de 1960) - Se
rie de dois selos (3 d. e Is. 3d.) come
morando 0 «.AJI10 Mundial do Refugia
do) . As tiragens sao respectirvamente 
de 26.000.000 para 0 de 3d., e 250.000 
para 0 de Is. 3d. 

JUGOSLAV!A - (22 de Junho - lt 
da taxa de 20 dinars, ard6sia 'Verde com 
verde escuro, 0 selo emitido para c.ome
morar 0 90." aniversario do nascimento 
de Lenin. Desenho de Tanasije Krnja
jic, -pintor academico de Belgrado. 

Major Jose Julio cia Silva 
Na sua residenoia, R. Lucinda Simoe<;. 

n.O 12, 2.°, Dt., faleceu ha mas .0 nDSSO pre
zad.o c.ons6cio e a.migo sr. major Jose JUliD 
da Silva, do L. A. A., ref.onnadD, viuvo, 
natural de SaJIlI1:a Maria de Lagos, pai dos 
srs. Jose Antonio CarvalhD da SiJ,va, oficial 
da MaI'inha Mercante, e J wio Ant6nio Car
valh.o da Silva, 1.0 comandante do Regi
mentD de linfanta.ria de Luanda. 

o sr. maj.or Jose JUlio da Silva, era, ha 
muitDs anos, membro do Conselho Fiscal 
d.o no'5SO Clube, de cu.ja Direcciio, anteri.or
mente, fora tesoureiro. E aqui vinha assi
duamtmte, assistindo ,a quase tOidas as reu
ni6es dos SOciDS, erntre os quais contava 
amigos e muitas simpa!l:ias, pelas suas ex
celentes qualidades. 

o seu funeral ·realizou-se ;para 0 talhiio 
dos Combatentes n.o cemiterio dD Alt.o de 
S Joa.o. 

A toda a familia en1utada, 'l"enovamos 0 
nosso prDfundD pesar. 

Henrique Luis Viana Bastos 
Tambem faleceu nesta cidade .0 sr. Hen

rique Luis Viana Bastos, inniio dD tambem 
oosso prezado consocio e querido amigo 
sr. HumbertD Viana Bastos, proprietario do 
estabe1edment.o de selos Bastos & Cam
pos, Ld.", a quem enviamos urn abra~.o de 
sentidos pes ames. 
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,': ·Sabe que] ---
* 0 artista de cinema Yul Brynner tern 

uma esplendorosa col~ao com selos 
das Organiza~Oes I'lltemacionais, Sociedade 
das Na~5es, O.N.U., etc. 

* Nas «Brasiilanas." esUio inaluidos d?i~ 
canimbos mecrullcos portugueses, UtilI

zaJaos no escrit6rlo do Brasil em Lisboa, 
eom os dizeres «Visite 0 Moseu de Arte Mo
derna do R:io de JaneiJro» e «Brasilia, Marca 
de uma nova civiliza~ao - Palacio do Con
gresso, Nacionall". 

* Na serle dos ~os com motivos tall!-i-
nOs de Espanha, encontm-se uma vane' 

dade no selo de taxa de 15 cts., que consta 
de uma linha branca (sem illIpressao de 
tinta) vertical, no ICaIllto superior direito 

* A Federa~ao das Sociedades Filatelicas 
Francesas inclui 326 sociedades e 143 

see~5es locals. 

* 0 33." Cong'I'esso Nacional da Federa~ao 
das Sociedades Fhlatelicas Francesas, 

reaJlizado em Dezemhro 1959/Janeir6 1960, 
teve a presen~ do chefe de Gabinete do 
Mj,nistro dos Correios e Telecomunica~Oes, 
que abordou 0 problema das rela~Oes en
tre a Federa~ao e os P.T.T., sublinhando 0 

pa.pel que cabe a Comis.sao Consultiva dos 
Selos, na qual a filatelia esta representada. 

* Com vista aos colecoionadores de fla·· 
mulas iJl'l.lSliI'aIdas, que sao em grande 

nllinero ern Fran~, 0 presidente da Fe~ 
ra~ao das Sociedades Filatelicas Francesas 
pede a optn<iiio de todos esses coleccionado
res sobreas dimensOes a adoptar no futu
ro, para 0 reeoI'te dos earimbos c: respecti· 
vos selos . As ,dJi.m.ens5es estao a oscilar en
tre 4Ommxl00mm. e 45rrun.X9Omm. Estas 
medidas estao a ser tomadas pelos colee-

ATEN~A.O 
Tenho a venda por pre!lOB multo em 

conta todas as s4!r1es de Ghana e Na
!lOes Unldas, novas. 

PeQam lIstas de pre!lOB. 

CARLOS PIREIRA - Ru. d. Quel
m.d. de Clm., H.· 13, Funchel, 
M.delre. 

cionadores em virtude da impossihilidade 
destes apresenta:rem uma col~iio homo
genea, e que inclua todas as ilamulas ate 
hoje emitidas. 

Urn bravo para esta Federa~aQ, que se 
ocupa e ,preocupa eom os probilemas da ft· 
latelia e dos ililatciistas. 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

EM EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E SePIA, TAMANHO 

INTERNACIONAL 

PEf;A, EM QUALQUER COMER

CIANTE, FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

TELEFONE 24072 

MUNFIL 
MUNDO FILATELICO 

SELOS PARA COLECf;AO 
MATERIAL FlLATELICO 

Calc;ada do Carmo. 25, s/loia, Esq. 

Sala 4 LlSBOA 

PAULO JORGE BRAs KRUGER 

~~lHlM ~~ ~W~[ fIl~lfll~~APt_~~VEM 
( ANO XIV N.· 111 SETEMBRO DE 1960 ] 

CRONICA DO 

XII 

Haitor Sanchal a Coronal Miraba8U Pontes 
Proximas 

Heitor Sanchez acaba deser eleito p re
sidente da Sociedade Filatelica Paulista. 

Quem nao eonheee este filatelista? 
Tem 50 anos de filaJtelia. e urn dos s6-

cios fulndadores, vivos, da agremia~iio fila
telica a que agora preside. Tomou parte 
active. ern todos os empreendimentos flla
telicos do Brasil. 

e conhecido no mundo inteiro. Exp5e 
e comparece, pessoalmente, em quase todas 
as eltpDsi<;5es internacionais, reaJ.izadas nes
tes Ultimos 15 alnOS: Buenos Aires, Nova 
Iorque, Lisboa, Madrid, Stockholm, Paler
mo, Oslo, Paris, Bnuelas, Monaco, Lima, 
e muit-as outraJS de que nao me lembro ou 
que nao sei, tiveram a presenc;;a de Heitor 
Sanchez. 

exposi~oes 

~------------- Por ---------
HUGO FRACCAROLI 

e urn filatelista de ra~. Coleociona tudo 
quanto e ' classico. Estuda e tern preferen
cia pelos nossos «olhos de cabra de cores". 
Pos.sui numerosas pe~ muito raras, e tern 
urn verdadeiro Museu de objectos e pe~as 
de exposi~s inteJ1nacionrus onde compa
receu. 

o sell espirito organizado e a sua rna
neira de trabaJlhar, diiO"l1oS a certeza de que 
muito lucranl. a filatelia paulista, e, conse
quentemente, a bI1aSiJeira. 

Heitor Sanchez, aos veteranos Niso , Via· 
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SAO SoCIOS JUNIORES .OS MENORES DE 21 AN OS 

AGENTES DO CLU6E FIL4 TELICO DE PORTUGAL 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp 
C. P. 43 - Macau. - Domingos Fernandes - Secretary 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenco Catholic Book Crusad - 7 Haveleck 

de Gouveia - Rua das Dificuldades. 
28-30. 

S TOM:£ - Henrique-Vidal de L. A. Corte 
Real. 

Road. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sat'ramento 20-
Calif6rnia. 

( 

PAULO JORGE BRAs KR\JGER 
Av. Brasilia. ;J. 1,· Esq. 

AIIELAC;AO 268:5 ~CAvtM 
_PORTU~A 

fABRleA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.dere .. o telegrafico: LUSITANA Telefone n.· 10 - VALEN<;:." 

- DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENQA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado. e todos os artigos de 
borracha em geral 

hlp6 l ito 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEmAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS «MARMONIER» 
I'RENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

, , 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 E 53 PORTUGAL 

\~ __________________________________________________________ -J) 



~"I~~! PAGAMOS BONS PREeOS 
POR 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somos a maior casa filaUlica da America. estamos cons

tantem.nt. a comprar 9randes quantidadas de selos da todas as 
parte' do mundo. Actualmente. .stamos particula.m.nte int •• enados 
.m comprar: 

• SILOS 1M dillS. De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incnmplptll~. novlis ou u!ladas. 

• !lILOS ISOLADOS I Varied adell baratas e atractlvas. 
• 'ACOTIS. Felt08 culdad08amente. com sel08 perfeltos. 

• GIANDIS QUAMTIDADES 1 IISTOS DE .STOCkS. de todos os g~neros. 
• MISTUIA (AO QUILO) sabre popel. 
• 'AlA 0 MOSSO MIGOCIO 01 I"ALHO. tambllm desejamno romprar quanttJade 

mals p p.quen .. s de se10& em s~rle8. de preco mt!dlo e mals elevRdo. 
__ Oueira mandar-nos a sua lis fa de olerias. que merecera a nossa pron-
....,. fa e cuidadosa afen,'o. 

GI.TIS, A 'IDIDOI A no ••• nov. lI.t. da compr ••• 
• Os mplhores precos por s"los dOlO EstadoB Unldos e CanadA. 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

H. E. HARRIS & C.o 
10STON 17, Mus. U.S.A. fe.egr.mas: HARRISCO BOSTON 
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